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 القواعد النحـوية تدريس

 بطريقة وظيفية
  االبتدائي للتعليم  

 مع 

 حلولها املفصلة(نحويا بتطبيقا و تدريبا   49) 

 

 

 

 بن بلقاسم محّمـــــــد فنــــــازي 

                                                      

 

 

 

 



 

 

  مقدمـة

 خير نبينا ىعل مباركة زكية صالةو الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 بعد:و البريات،

كتاب في نشاط مهّم  و هو النحو العربي )اإلعراب و التوظيف(، إذ يجد  فهذا

ُز  فيه التالميذ و أولياؤهم صعوبات كبيرة، فعادة ما تُحفَُّظ القواعدُ النحوية، و يُرّكٍّ

هما معظُم المعلّمين على اإلعراب، و عندما يأتي التعبير الكتابي و الشفوي يحصل في

إخفاق كبير، ألّن دروس القواعد النحوية ال تُربَط إال باإلعراب، و يتّم إهمال توظيفها 

 في القراءة السليمة و التعبير الصحيح.

 في العربي، النحو قواعد عنبسيط و واضح  عرضن من و هو يتكوّ          

ظري متين؛ تقديم أساس ن إعداده من القصد و و المتوسط، االبتدائي التعليممرحلتي 

  الفهم من التزود بمعرفة نحوية كافية، تسهل عليه حسنو الولّي المهتّم م ن المعلّ يمكّ 

 المقاربة لتطبيق مهمة؛ مالحق ثالثةب  - للفائدة إتماما - العرض ليّ ذ قد و، األداءو 

 التدريس. في النصية

، و هي موّجهة تطبيقا و تدريبا  نحويا بحلولها المفصلة 49كما تّم تقديم          

للمعلّم كي يبني على منوالها عند تقديم دروس النحو، و يستفيد منها التلميذ في بناء 

معنى القواعد النحوية و توظيفها في القراءة السليمة و التعبير الصحيح، الشفوّي           

 و الكتابّي.

 عدقوا تدريس لتسهيل سليمة بداية العمل، هذا يكون أن أرجو األخير في و

 .منه الغاية تحقيقو مدارسنا، في النحو

 



 

 

 

 

 أقسامــهو العربـي النحـو مفهـوم أوال:

 اصطالحـا:و لغـة النحـو مفهـوم -1-1

 المقدار، الجهة، الطريق، )القصد، منها: كثيرة معان له اللغة في النحو

نحوا، نحا نحوه: قصد قصده، و فعل فعله ... و نحا  ينحو، )نحا، نقول:و ،1النوع(

 .2 إليه( مال إليه: نحاو ،يء: قصدهالش

 ضبطو الجملة، داخل كلمة كل وظيفة بها يعرف )قواعد فهو: اصطالحا أما

 .3 إعرابها( كيفيةو الكلمات أواخر

 -وجهه هللا كرم -علي اإلمام بأمر الدؤلي األسود أبو النحو: علم واضع )و

 باللغة النطق أن ذلكو الناس، بعض من ]الخطأ[ اللحن وقوع ]هو[ وضعه سببو

 اإلسالم نطاق اتسع فلما تطبع، غير من للعرب فطرة[و ]طبيعة سجية كان العربية

 وضع[ ] رسم بينهم اللحن انتشر[و ظهر ] تولدو بالعرب العرب[ غير] العجم اختلطو

 األسود أبو فوضعه عريضة[ ]خطوطا أبوابا ]النحو[ منه األسود ألبي علي اإلمام

 .4إلينا( وصل أن إلى العربية[ اللغة لماءع من ] غيره عنه أخذهو

 العربـي: النحـو أقسـام -1-2

 النحوو )النظري(، العلمي النحو النحو: من نوعين بين الدارسون ميز لقد

 )التربوي(. التعليمي

 لذاته، يدرس مجردا، عميقا يكون أن ينبغي تخصصي )نحو التحليلي العلمي فالنحو

 طبيعته(. تلكو

                                                 
 ،7ط الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة آخران،و هادية بن علي للطالب، الجديد القاموس  -1

 .1027 ص ،1441
 .888 ص مسعود، جبران الرائد،  -2
 .17 ص ،1444 ،11 ط مالك، اإلمام دار العربية، اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد  -3
 للتحقيق المنبر مركز به اعتني ،-القاهرة -يالجوز ابن دار اآلجرومية، شرح في النحوية الدرة  -4
 .28 ص ،0221 ،1ط العلمي، البحثو



 

 

 يختار المتعلم، إليه يحتاج ما على يركز )فهو .. التعليمي: بويالتر النحو أما

 طبقا محكما تكييفا تكييفها مع العلمي، النحو يقدمه ما مجموع من المناسبة المادة

 .1التعليمية( العملية ظروفو التعليم ألهداف

 مراعاة مع النحو مواضيع لبعض انتقاء هو التعليمي التربوي فالنحو

 للمتعلمين. النفسيو اللغوي النموو ي،التعليم المستوى

 المتوسطو االبتدائي التعليم مراحل في تدرس التي النحو مواضيع فجميع

 التربوي. التعليمي النحو من الثانوي،و

 وـالنح دـقواع سـتدري نـم ةـالغاي ا:ـثاني

 الخطأ، من القلمو اللسان حفظ هو العربي النحو قواعد معرفة من الهدف إن 
 هللا صلى– رسوله سنةو هللا كتاب فهمو الكتابة،و الكالم في العرب ريقةط تباعاو

 .-وسلم عليه
 االبتدائي التعليم مرحلة في النحو قواعد تدريس من -إذن-المقصود فليس 

 نصوص إلنتاج القواعد لهذه المتعلم توظيف الغاية بل اإلعراب، كثرةو القواعد حفظ

 أ.الخط من خالية سليمة؛ كتابيةو شفوية

 استظهارهاو النحوية، للقواعد النظرية المعرفة أن يثبت التربوي الواقع و

 الخطأ؛ من القلمو اللسان حفظ في الفائدة قليلة توظيفها،و ممارستها على قدرة دون

 الكلمات بونَ ريُع و يفهمونهاو النحو قواعد يحفظون ممن كثيرين أن هذا دليلو

 الكتابي إنتاجهم في تقعو فاحشة، أخطاء همكالم في يخطئون صحيحا؛ إعرابا الجملو

 عموما. الكتابي اإلنشاء ضعفو األسلوب ركاكةو العبارات، رداءة

 غاية من تقريرهو ذكره سبق ما على يدل صريحا كالما نجد المنهاج في و

 اإلمالئية، الصرفية، النحوية، اللغوية: القواعد على )التعرف نصه:و النحو، تدريس

 .2استعمالها( حسنو الجملة تركيب في

 على التركيز بل النحوية، القواعد حفظ عن )االبتعاد للمعلم ينبغي كما

 .1عمليا( توظيفها

                                                 
 المقدمة النحو تيسير ندوة أعمال ضمن ضرورة؟، أم موضه النحو تيسير صاري، محمد -1

 .181 ص بالحامة، الوطنية المكتبة ،0221 ،-العربية للغة األعلى للمجلس
 للمطبوعات الوطني الديوان االبتدائي، التعليم من 9 السنة منهاج للمناهج، الوطنية اللجنة -2

 .02 ص ،0211جوان  المدرسية،



 

 

 مـالتعلي ةـمرحل يـف وـالنح دـقواع سـتدري يـف ةـالمتبع ةـالمقارب ا:ـثالث

 يـاالبتدائ

 باعتماد ابتدائي الخامسةو الرابعة للسنتين العربية اللغة منهاج يوصي

 )جعل هو: النصية المقاربة معنىو ،-بالكفاءات المقاربة ضمن – النصية ربةالمقا

 دوما يشكل النص فإن لذلكو اللغوية، الفعاليات مختلف حوله تدور محورا النص

 ]ثم[ المتعلم يقرؤه موضوعا يتناول فهو األخرى، اللغوية األنشطة انطالق نقطة

 األنشطة بمعية ] -ليتوصل مالئيةاإلو الصرفيةو النحوية القواعد خالله من يتلمس

 .2الخاصة( نصوصه إنتاج إلى األخرى[ اللغوية

 توفر التي النصية المقاربة اللغوية، الكفاءة تحقيق على يساعد )مما و

 على يصعب متفرقة عناصر إلى اللغوية المعرفة )تفتيت( تمنعو للمتعلم، الشمولية

 .3موحد( سياق في إدراجها المتعلم

 ثم النحوية القاعدة الستنتاج النص من االنطالق تعني: النصية فالمقاربة

 – فالنص النحوية، التمارينو التدريبات إلنجاز -أخرى مرة – النص إلى الرجوع

 استثمارها.و توظيفها إعادةو النحو قواعد لتعلم المثلى اللغوية الوسيلة هو إذن

 مـالتعلي ةـمرحل يف وـالنح دـقواع سـتدري في دةـالمعتم ةـالطريق رابعا:

 يـاالبتدائ

 -التعليمية مراحل جميع في -الجزائرية المدرسة في النحو قواعد دروس تقدمُ 

 ... المعلم يقف ) فـ منه، تنطلقو النص على تتأسس التي االستنتاجية الطريقة تباعاب

 للظاهرة المناسبة القاعدة استنتاج إلى بالمتعلم للوصول المحفزو الموجه موقف

  .4األخرى( اللغوية األنشطة في معطياتها استثمار قصد ية؛النحو

 تحديد ثم النص، داخل النحوي التركيب مالحظة على الطريقة هذه تقوم و

 النص في البحث إلى المتعلم يوجهو النحوية، القاعدة عليها تبنى سوف التي الكلمة

 تنويعو عمالاالست بعدو النحوية، الوظيفة حيث من ةدالمقصو الكلمة يشابه عما

 انطالقا استنتجها نحوية قاعدة فيصير النحوي حكمه المتعلم ميعمّ  ةدالمقصو الكلمات

                                                                                                                            
 م.ن. -1
 .19 ص االبتدائي، التعليم من 9 السنة لمناهج المرافقة الوثيقة للمناهج، الوطنية اللجنة -2
 .80 ص االبتدائي، التعليم من 9 السنة منهاج للمناهج، الوطنية اللجنة -3
 .14ص االبتدائي، التعليم من 9 السنة لمناهج المرافقة الوثيقة للمناهج، الوطنية اللجنة 4



 

 

 منو -الكل من جزء تمثل التي -النص أمثلة من انطلق قد فالمتعلم جزئية، أمثلة من

 هو فهذا العربية، النصوصو الجمل جميع على تنطبق نحوية قاعدة استنتج خاللها

 استقراء : أي االستقرائية؛ الطريقة أيضا تسمىو نتاجية،االست الطريقة جوهر

 جميع تحتها تندرج كلية قاعدة الستنتاج تتبعهاو -التراكيبو الجمل – الجزئيات

 الجزئيات.

 عملية: بطريقة المعنى يتضح حتى بسيطا مثاال لنضرب  و

 مل:الج هذه لتكنو ما، نص نم المستخرجة الجمل من مجموعة المتعلم يالحظ عندما

 األشجار. اإلنسانُ  يقطع  -

 الغابات. الحرائقُ  تتلف  -

 الناقالت. من المتسربة البترولية بالمواد البحارُ  تمتأل  -

 حيث البحارُ  -الحرائقُ  -اإلنسانُ  هي:و الثالثة الكلمات إلى يوجهه المعلم فإن

 )فاعال ىتسمّ  السابقة الكلمات أن إلى المعلم إشراف تحت المتعلمون يتوصل

 تقوم التي العربية اللغة داتمفر جميع على الكلمات هذه حكم مميع ثم (،مرفوعا

 يسمى الذي هو التعميم هذاو ،-الفاعلية هيو – نفسها السابقة النحوية بالوظيفة

 قام من على يدلو فعل يسبقه مرفوع اسم )الفاعل تقول التي فالقاعدة، النحوية القاعدة

 يشمل حكمها بينما فقط؛ أمثلة ثالث من تجت  استن القاعدة هذه له(؛ حصل أو بالفعل

 – الجزء من انطالق هناافه القاعدة، اعليه قبتنط التي الكلمات من نهائيا ال عددا

 -القاعدة هوو -الكل إلى – األمثلة هوو

 معتمدة غير هيو – القياسية الطريقة نجد االستنتاجية الطريقة مقابل في و 

 النحوية القاعدة على -بدء ذي بادئ – المتعلم فيتعر فيهاو – الحديثة المدارس في

 لها يقدمو المعلم طرف من القاعدة تشرح بعدهاو نص، أو أمثلة من انطالق دون

 من االنتقال يتم الطريقة هذه ففي التمارين،و التدريبات من بمجموعة يردفها ثم أمثلة،

 شرح في المعتمدة هي الطريقة هذهو األمثلة، هوو الجزء إلى - القاعدة هوو - الكل

 األلفية.و جروميةكاآل القديمة النحوية المتون مختلف

 يـاالبتدائ مـالتعلي ةـمرحل في وـالنح دروس مـتقدي ةـمنهجي ا:ــسادس

 (يـابتدائ ةـالخامس و ةـالرابع)

 م:ـالمعل داتـسن اللـخ نـم ةـالنحوي دـالقواع ةـحص مـتقدي واتـخط -6-2



 

 

 في بها تقدم التي نفسها بالطريقة ابتدائي الرابعة ةالسن في النحو دروس تقدم 

 منهجية في المعتمد هما االستنتاجية الطريقةو النصية فالمقاربة ابتدائي، الخامسة

 التدريس.

– أقتبس فأسوف الدراسة، حجرة داخل الحصة لتنفيذ العملية الخطوات أما

 الصفحة االبتدائي، ليمالتع من الرابعة للسنة القراءة، دليل كتاب في ذكر ما -هنا

 النص يكشف مسبقا، السبورة على النص المعلم )يكتب اآلتي:ك نصهو (،28) الثامنة

 بعض يطرح بعدها[ ]و قراءته التالميذ بعض من يطلبو نموذجية قراءة يقرأه ثم

 الصحيحة التالميذ إجابة المعلم يكتب ]ثم[ ،النحوية... الظاهرة الستخراج ئلةاألس

 المراد الظواهر لكل بالنسبة هكذاو المقصودة الظاهرة يلون ثم السبورة، على

 في المعلم يكتبهاو القاعدة التالميذ يستنتج األخير[ فيو ] ,النص... في دراستها

 .( )القاعدة( يتذكره أن يجب ما ليقرأ الكتاب إلى بالتالميذ يعود السبورة،]ثم[

 ،1المرافقة الوثيقة اتتوجيه علىو الذكر، السابق االقتباس على تأسيسا و

 اآلتية: الخطوات وفق التدريس منهجية توضيح يمكن

 يكن لم إنو ،-أفضل هذاو – القراءة نص من باقتباسه إما قصير؛ نص اختيار :أوال

 النحوية الظاهرة أو النحوي، التركيب على يتوفر أن فينبغي القراءة، نص من

 الدرس. في المستهدفة

 طرحو - للمتعلمين الصامتة القراءة بعد - نموذجية قراءة صللن المعلم قراءة :اـثاني

 النص. معنى حول اثنين وأ واحد سؤال

 على التركيز مع وظيفية،و معبرة جهرية قراءة للنص المتعلمين بعض قراءة :اـثالث

 القراءة.  عند اللغوية السالمة

 ثمرتها.و حويةالن القاعدة بجدوى يةتحسيس و الدرس لموضوع المتعلم تشويق :اـرابع

و يكون للقاعدة، السليم التدريجي االستنتاج إلى للوصول المتعلم تفكير تحفيز :اـخامس

 تبعا النحوية القاعدة أجزاء تكتبو الموجهة،و الدقيقة األسئلة من مجموعة ذلك بطرح

 .)*(المتدرجة المتعلمين ألجوبة

                                                 
 الوطني الديوان االبتدائي، التعليم من 9 السنة لمناهج المرافقة الوثيقة للمناهج، الوطنية اللجنة 1

 .14 ص ،0211جوان  ،-الجزائر – المدرسية للمطبوعات
 المستفادة المعانيو الصيغو الكلمات وظائف إلدراك -االستنتاجو التحليل عند – األولوية تعطى )*(
 المصطلحات.و النحوية األحكام قبل التركيب، من

 



 

 

 المتعلمين بعضو المعلم طرف من المستنتجة النحوية القاعدة قراءة :اـسادس

 المجيدين.

 تثبيتها.و المكتسبات دعم بغرض -كتابيةو شفوية -فورية تطبيقات إنجاز :اــسابع

 لغوية تراكيب خالل من وظيفية؛ بطريقة النحوية اللغوية التمارين تنويع :اــثامن

 كفاءات تنمية التدريباتو التمارين هذه غاية جعلو الصعوبة، في متدرجة أنماطو

 سليمة. عربية بلغة الكتابيو الشفوي التعبير

 ترسيخها؟و النحوية القاعدة استنتاج تقنيات هي ما نصه:و مهم، تساؤل وههنا

 منهجية خطوات (28) ثمان من يتكون -أيضا – التساؤل هذا وجواب

 متتابعة:

 الوظيفية بالقراءة ذلكو -اكتشافها قبل – النحوية للقاعدة العفوي االستعمال :أوال

 جهرا. المتعلمين بعض طرف من لمنطلق(ا )للنص

 الدرس، من المستهدف التركيب أو الكلمة مالحظة إلى المتعلم نظر لفت :اــثاني

 تحته. التسطير أو بتلوينه

  نوع حيث من المستهدفة، الكلمة يتضمن الذي النحوي التركيب تحليل :اــثالث

 يأتي بما أو كلمات من قهاسب بما المستهدفة الكلمة عالقةو كلماتها، عددو الجملة،

 معناهاو المستهدفة  الكلمة وظيفة على التركيزو ،-طبعا  الواحدة الجملة داخل -بعدها

 الجملة. داخل

 فعل أو )اسم النوع حيث من التصنيف هذا تعليل و المستهدفة الكلمة تصنيف :اــرابع

 العالمةو الجزم(، أو الجر أو النصب أو )الرفع اإلعرابي المحلو حرف(، أو

 القاعدة من كجزء التصنيف نتيجة تسجيل ثم الحروف(، أو )الحركات عرابيةاإل

  :-مثال –  الفاعل درس في قولنا مثل استنتاجها، المراد

 .له حصل أو بالفعل قام من على يدلو ،الفعل بعد يأتي مرفوع اسم ....:.......

 مثل: القاعدة، أول في كتابتهاو المستهدفة للكلمة اإلعرابية الوظيفة استنتاج :اــخامس

 به:...................... المفعول أو الفاعل،

 كأن نفسها، اإلعرابية الوظيفة لها -نفسه النص من -أخرى كلمات تعيين :اــسادس

 مرفوعا... فاعال تعرب كلمات يعين

 أو شفوي نحوي تركيب إلنتاج -واعية بطريقة -النحوية القاعدة توظيف :اــسابع

 فاعل. على تحتوى بجملة كاإلتيان المدروسة؛ اإلعرابية الوظيفة يتضمن -بيكتا



 

 

 القاعدة لترسيخ متدرجة:و متنوعة كتابية تمارينو فورية، تدريبات إنجاز :اــثامن

 مراحل من معينة مرحلة في يصل حتى ) المتعلم.. ذهن في ضمنية بطريقة النحوية

 المنصوبات و المرفوعات مواقعو التركيب، هيئات تصور إلى -تعليمه

 .1المعاني( تقتضيه ما حسب المجرورات،و

 اآلتي: المخطط في السابقة (28) الثمانية المنهجية الخطوات تقديم ويمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 النحو، تيسير ندوة عمالأ ضمن مداخلة صاري، محمد ضرورة؟ أم موضة النحو: تيسير  1

 العربية. للغة األعلى المجل مطبوعات من، الوطنية بالمكتبة 0221 أفريل 09 -08 في المنعقدة

 ويــالعف االستعمــال

القاعـدة  ترسيـخ

ـة بطريقـة النحوي

 ضمنيـة

الظاهـرة  مالحظـة

 النحويـة

الظاهـرة  تحليـل

 النحويـة

الكلمــة  تصنيـف

الدالـة علـى الوظيفــة 

 النحويـة

القاعـدة  توظيـف

النحويـة بطريقــة 

 واعيــة

الوظيفـة  استنتـاج

النحويـة للكلمـة 

 المستهدفـة

 التصنيـــفتعليــل 

 دورة
 االستعمال
 العفوي

 دـواعللق
 ةـالنحوي



 

 

 

 

 :ةـالنحوي دةـالقاع وغـص -6-3

 رفقرررة المرررتعلم بررره قرررام اسرررتنتاجي عمرررل خالصرررة النحويرررة القاعررردة تعتبرررر 

 سرررليمة، -اللغويرررة صرررياغتها حيرررث مرررن – النحويرررة القاعررردة تكرررون أن يينبغررروالمعلم،

 أيضا. دقيقةو واضحة،و

 سربقه مرفروع اسم )الفاعل: الشكل: بهذا تقديمه يمكن -مثال – الفاعل فتعريف

 له(. وقع أو بالفعل قام من على يدلو فعل،

 مرافي تتمثرلو النحروي؛ التعريرف )*(عناصر نحدد السابقة، القاعدة خالل من و

 يأتي:

 ...أو الخبر  الحال أو السابقة، القاعدة في – الفاعل هيو ،اإلعرابية الوظيفة :أوال

 الحرف. أو الفعل أو كاالسم ،اإلعرابية الوظيفة على الدالة الكلمة نوع :اــثاني

 المنصوب...و المرفوع، ،اإلعرابي للوظيفة اإلعرابي المحل :اــثالث

 الفعل... بعد الجملة، كأول ،اإلعرابي الوظيفة على الدالة الكلمة موقع :اــرابع

 شيء،... هيئة بيانو كالفاعلية، ،داللتهاو اإلعرابية الوظيفة معنى :اـخامس

 ة:ـالنحوي ةـالمعرف رـعناص طـضب ةـقائم -6-4

 المعرفرة عناصرر فيهرا يضربط قائمرة، النحو قواعد من درس لكل المعلم يضع

 مررن بررالتحقق للمررتعلم الضرربط قائمررة )تسررمح كمررا تعلم،للمرر إكسررابها يريررد الترري النحويررة

 اسرتعداد علرى تجعلره كمرا عدمره، أو المقررة المعرفة عناصر من عنصر كل اكتساب

 .1التعلم( في دليله القائمة تكون بذلكو مهمة، كل نهاية في التقويم لمواجهة

 تي:اآل الشكل على الفاعل لدرس النحوية المعرفة عناصر تقديم -مثال -فيمكن

                                                 
 التباسها حيث من اإلعرابية الوظيفة حسب أكثر، أو آخر عنصر النحوي للتعريف يضاف قدو *()

 الوظيفة تحديد إلى المتعلم به يتوصل سؤال وضع العناصر: هذه منو المتشابهات، من بغيرها
نت كا كيف الحال: في قولنا أو الفاعل؟ فعل ماذا به: المفعول تحديد في كقولنا ما؛ لكلمة اإلعرابية

 هيئة صاحب الحال؟.
 .00، ص 0221التقويم في المقاربة بالكفاءات، محمد الطاهر وعلي، دار السعادة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة  1



 

 

 الفاعل. تعريف -1

 جملة. في موقعه تحديد -0

 الواو(. أو األلف أو )الضمة إعرابه عالمة تعيين -8

 فقرة. أو نص في عليه التعرف -9

 شكله.و بفاعل جملة إكمال -1

 فاعال. تتضمن جملة إنشاء -1

 للفاعل. الكامل اإلعراب -7

 نشراط تقرديم للمعلرم يمكرن إذ خفرى؛ت ال النحويرة المعرفرة عناصر ضبط ففائدة

 سروفو السرابقة العناصرر مرن عنصرر لكرل -متنوعرة مصرادر مرن اختيراره أو يتطبيق

 سبق: مما عنصر لكل )تطبيقا( التوضيحو التمثيل سبيل على -هنا– أقترح

 لــالفاع فــتعري أوال:

 يردلو .........،ـي...أتري مرفروع، عرل.........الفا اآلتيرة: العبرارة أكمل :التطبيق  -

 على...........

 ةـجمل في هـموقع دـتحدي ا:ـثاني

 تسخينه. عند الجليد يذوب اآلتية: الجملة في الفاعل تحت سطر :التطبيق  -

 .إعرابــه ةـعالم نـتعيي ا:ـثالث

 الفراتح فري اآلتيرة: الجملة في تحته المسطر الفاعل إعراب عالمة ذكرا :التطبيق  -

 حرية. رصاصة أول المجاهدون أطلق نوفمبر من

 رة:ـفق أو صـن يف هـعلي رفـالتع ا:ـرابع

 فاعال. -المعطاة -الفقرة أو -المعطى -النص من استخرج :التطبيق  -

 :شكلهو بفاعل جملة إكمال :خامســا

 هادئا نوما نام... شكله: مع مناسب بفاعل اآلتية الجملة أكمل :التطبيق -

 :الـفاع نـتتضم ةـجمل اءنشإ :اــسادس

 جملة في فاعال الكتاب( ية)اآلت الكلمة اجعل أو: فاعال، فيها جملة أنشأ  -



 

 

  ل:ـللفاع لـالكام اإلعـراب ا:ـسابع

 النص.... في أو جملة، في خط تحته ما أعرب :التطبيق  -

 :يةوـالنح نـتماريال واعـأن – 6-5

 المررتعلم، ذهررن فرري النحويررة اعرردةقال ترسرري  هرري النحويررة؛ التمررارين غايررة إن

 التمرارين تلعربو الكترابي،و فويالشر الخطراب واقرع فري إجرائهرا علرى القدرة إكسابهو

 مرتبط هذاو العربية؛ اللغة ألنشطة المقررة الكفاءات إكساب في حاسما دورا النحوية

 التمرارين جميرع نصرنف سروفو فعالرة؛ منهجيرة بطريقرة تقرديمهاو بنائهرا على بالقدرة

 تخرردم أخرررى أنماطررا لهررا نضرريفو 2األنشررطة كررراس فرري و1التلميررذ كترراب فرري الررواردة

 هرريو نوعررا، 07 التمررارين هررذه أنررواع عرردد بلررغ قرردو المنهرراج، فرري المقررررة اتالكفرراء

 كاآلتي: مفصلة

 تعيينهرا يكرونو نرص، أو جملرة فري -محرددة إعرابيرة وظيفرة ذات كلمرة تعيين -1

 بكتابتها. أو  التسطير أو بالتلوين

 نفسها. السابقة بالطرق -نص أو جملة في -محددة إعرابية أداة تعيين  -0

 نص. أو جملة في -محدد إعرابي محل ذات -كلمة تعيين  -8

 نص. أو فقرة من ،اسمية أو فعلية جملة تعيين  -9

 نص. أو جملة في محددة، إعرابية عالمة ذات كلمة تعيين  -1

 تغييره. يجب ما تغييرو جملة، على إعرابية أداة إدخال  -1

 معنى. ذات نحوية جملة على للحصول كلمات ترتيب  -7

 مركبرة أكانرت سواء جدول، في اإلعرابية هاوظائف إلى جملة كلمات تصنيف  -8

 مشوشة. أم

 كاملة. جملة أو -اإلعرابي موقعها حسب -كلمة شكل  -4

 جملة. في لكلمة اإلعرابي المحل تعليل  -12

 اإلعرابي. المحلو اإلعرابية الوظيفة بين المطابقة  -11

                                                 
 عروس، بن مفتاحو غطاس شريفة االبتدائي، التعليم من الرابعة السنة النصوص، رياض -1
 م. 0221 سية،المدر للمطبوعات الوطني الديوان سباح، بوسالمة عائشةو
 غطاس، شريفة االبتدائي، التعليم من الرابعة للسنة اللغوية النشاطات كراس النصوص، رياض -2
 م.0212 المدرسية للمطبوعات الوطني الديوان بوسالمة، عائشةو عروس، بن مفتاحو



 

 

 اإلعراب. عالمةو اإلعرابي المحل بين المطابقة  -10

 أدوات حرروف، أفعرال، صررفية) أو ةنحوير مجموعرات إلرى كلمرات تصنيف  -18

 جزم....

 مجرورات.و منصوباتو مرفوعات إلى إعرابية وظائف تصنيف  -19

 كامال. إعرابا -جملة في -كلمة إعراب  -11

 .اسمية أو فعلية جملة ركني بين الربط  -11

 محددة. إعرابية وظيفة ذات -أكثر أو بكلمة - ناقصة جملة إكمال  -17

 محددة. بيةإعرا وظيفة على تحتوي جملة إنشاء  -18

 إنشرراء مررن جملررة فرري -محررددة  إعرابيررة وظيفررةذات  معطرراة – كلمررة توظيررف -14

 المتعلم.

 .كلمات ذات وظائف إعرابية محددة من -إنشاؤها أي -جملة تركيب  -02

 جملرة علرى صولللح غير األساسية الكلمات من اسمية أو فعلية جملة تجريد  -01

 فاعررلو فعررل  أو ل،فاعررو فعررل ثالثررة؛ أو ركنررين مررن تتررألف فعليررة أو اسررمية

 خبر.و مبتدأ أو ه،ب مفعولو

 بكلمة. بسيطة فعلية جملة إثراء  -00

 .بجملة فعلية جملة إثراء  -08

 بكلمة. بسيطة اسمية جملة إثراء  -09

 بجملة. بسيطة اسمية جملة إثراء  -01

 معطاة. جمل منوال على جمل تركيب  -01

 .-تكرارها عن يغني -بضمير جملة أو كلمة استبدال  -07

 رابـعاإل اطـنش ا:ـسابع

  ة:ــلغ رابـاإلع -أ-7-1

 عررن أعرررب بينرره، الكررالم: أعرررب و[ ] أوضررحه، رأيرره: عررن إعرابررا :ب)أعررر

 .1رغبته( أظهر و[ ] أبان حاجته:

 ا:ــاصطالح -ب-7-1

                                                 
 ص ،2802 ،1ط لبنان، الماليين، دار مسعود، جبران األعالم(،و اللغة في ألفبائي )معجم الرائد -1

112. 



 

 

 .1تقديرا( أو لفظا عليها الداخلة العوامل الختالف الكلم أواخر تغيير هو: رابـاإلع) 

 رفرع إلرى نصرب إلرى جرر من للكلمة عرابياإل المحل تغير معناه: ،رـفالتغيي)

 جزم. إلى

 بتغييرر يتعلرق ال فاإلعراب الكلمات، أواخر به: فالمقصود (مـالكل رـأواخ) أما

 الصرف. علم في يدخل فذلك وسطها؛ الو الكلمة أول

 بسربب الكلمرة آخرر علرى الحركرة تتغيرر أي )تغييرر(؛ برـ متعلق (الفـالخت) و 

 العوامل. اختالف

  عوامررل إلررى تنقسررمو الكلررم، أواخررر بتغيرهررا يتغيررر كلمررات هرري (لـم  العوا) و 

 معنويررررة: عوامررررلو الجررررزم...، أدواتو النواسرررر ، و الجررررر، حررررروف مثررررل: لفظيررررة

 المبتدأ. رفع سبب فهو )كاالبتداء(

 إذا لفظرا يكرون أن إما الكلمات آخر في الظاهر فالتغيير (،راـتقدي) أو (اـلفظ)

 علررى الكسرررة أو الفتحررة أو الضررمة تظهررر فحينئررذ ،صررحيحا حرفررا الكلمررة آخررر كرران

 تظهرر ال فهنرا معرتال؛ حرفرا الكلمة آخر كان إذا تقديرا التغيير يكون أن إماو الحرف،

 الثقل. أو التعذر ظهورها من منع يقال،و العلة، أحرف على تقدر إنماو الحركات؛

 ذكره: سبق مما معنى لنا يتضح كي اإلعراب في أمثلة لنضرب و

 الكافُر. ح  يفل لن    يأتي: فيما تحتها المسطرة الكلمة أعرب :1الـثالم

(، بـ منصوب مضارع فعل :يفلح    آخره. في الظاهرة الفتحة نصبه عالمةو )لن 

 حررف دخرول لبرفق اإلعرابري، المحرل حيرث مرن تغييرر لهرا حصرل )يفلرَح( فكلمة

( النصب  إلى اآلن اإلعرابي لهامح تغير لكنو الرفع، اإلعرابي محلها كان عليها، )لَن 

 إنمرا النصب حالة إلى الرفع حالة من انتقالها عند )يفلَح( كلمة في تغير فالذي النصب

 الكلمة. في حرف آخر حركة هو

                                                 
 مالك، اإلمام دار هـ(،708 )ت الصنهاجي آجروم ابن العربية، اللغة في اآلجرومية المقدمة متن -1

 .9 ص ،0228 ،0ط الجزائر،



 

 

 فرري يتمثررل لفظرري عامررل وجررود هررو السرربب )يفلررح(؟ كلمررة آخررر تغيررر لمرراذا و

(، النصب حرف ( فـ )لَن   الحركة. تغيير سبب هيو النصب؛ سبب هي )لن 

 فري الفتحرة ظهررت حيرث لفظري، فهرو )يفلَح( لكلمة وقع الذي التغيير نوع ماأ

 صحيح. فعل ألنه الفعل؛ آخر

 :2 المثـال

 نبّي. -السالم عليه – موسى 

 كاآلتي: )موسى( فإعراب

 مرن منرع األلرف، علرى المقردرة الضرمة رفعرة عالمرةو مرفروع، مبتردأ موسى:

 التعذّر. ظهورها

 الجرر إلرى النصرب إلرى الرفع حالة من اإلعرابي محلها يتغير )موسى( فكلمة

 الرذي التغيرر أمرا الرفرع، هرو )موسرى( كلمة محل فهنا عليها؛ دخل الذي العامل حسب

 مررن منررعو المقصررورة؛ األلررف علررى مقرردر تغيررر فهررو )موسررى( كلمررة آخررر فرري حصررل

 التعذر. األلف على الحركات ظهور

 :3المثـال

تُ سلّ    .هدى على م 

 اآلتي: النحو على المثال هذا أفصل سوف و 

 الجّر. )هدى(: لكلمة اإلعرابي المحلّ   -

 )على(. الجر حرف هوو لفظّي؛ اإلعراب: عامل  -

 ظهرور مرن منرعو المقصرورة، األلف على مقدّر الكلمة: آخر في الحاصل التغيير  -

 التعذّر. الكسرة

 الكسررة جرره عالمرةو )على(، بـ مجرور اسم )هدى(: كلمة إعراب عند فنقول

 التعذر. ظهورها من منع األلف، على المقدرة

 اآلتي: الشكل في توضيحهو السابق التعريف تبسيط يمكن و

 

 

 تَغ ييـــرُ  :هـو اإلعــراب 

 من رفــع.

 أو نصـب.

 أو جـــّر.

 أو جــزم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 أو

 

 

 ة:ـاإلعرابي ةـالعملي انـأرك -7-2

 بعضها يختفي قدو جميعا، تظهر قد أركان؛ ةخمس الكامل اإلعراب يتضمن 

 هذه ضمن )الوالدات( لمةلك الكامل اإلعراب بعد أذكرها سوفو  اإلعراب، عند

َرم   - الجملة:  الوالداِت. تُ أَك 

 عن بدال– آخره في الظاهرة الكسرة نصبه عالمةو منصوب، به مفعول الوالدات:

 سالم. مؤنث جمع ألنه -الفتحة

 مذكور غير أحدها كان إنو اإلعرابية، العملية ألركان ذكر اآلتي الجدول في

 -المعلمينو المتعلمين على تسهيال -اإلعراب في

 دات  ـــالوالإعراب كلمة: 

َرمُت( بـ منصوب به مفعول اإلعـراب  )أَك 
 الكسرة نصبه عالمة و

 -ةـالفتح عن الـب –

 جمع ألنه

 سالم. مؤنث

 أركــان

 اإلعـراب

 الوظيفــة

 اإلعرابيـة

 المحـل

 اإلعرابـي

 عامـل

 اإلعـراب

 )لفظي(

 اإلعـراب عالمـة
 العالمــة تعليـل

 اإلعرابيـة

 الختالف العوامل

 عامـل )سبب( لفظي )أحرف وكلمات...(
 كأحـرف الجـّر... 

 عامـل )سبـب( معنوي )غيـر ظاهـر(.
 كاالبتـــداء... 

 ة على الحرف : ظهور الحركة اإلعرابيياللفظ التغيـر لف ظــا  
 األخير إذا كان صحيحا.                 

 

 
 :عدم ظهور الحركة اإلعرابية دّرـالمق التغيـر تقديـرا

 على الحرف األخير إذا كان حرفـا معتال، 

 للتعذر أو الثقل. رفتقدّ 



 

 

 

 فالوظيفة اإلعرابية مثل: الفاعل، والمبتدأ، والمفعول المطلق، والتمييز... -

 الجزم.و الجرّ و النصبو الرفع غير: ال فأربع اإلعرابي المحلّ  أما -

 .-شرحهما سبق كما -معنوي أو لفظي اإلعراب: عاملو  -

 إماو كسرة(، أو فتحة أو )ضمة بالحركات إما فتكون اإلعراب: عالمة بينما  -

 الحذف(. أو الثبوت أو الواو أو )األلف حروفبال

 )مثنى عدده حيث من االسم نوع بذكر يكونو اإلعرابية؛ العالمة تعليل أخيرا:و  -

      الخمس(، )األفعال الفعل نوع ذكر أو سالم(، مؤنث جمع سالم، مذكر جمع

 الخمس. كاألسماء الخاصة ميزته حيث من االسم نوع ذكر أو

 للكلمة -جميعها أو بعضها -الخمس لألركان تعيين وه – إذن – فاإلعراب

 تحديد هو -للمتعلمين بالنسبة -اإلعراب في شيء أصعبو الواحدة، الجملة ضمن

 أخفق فإذا ا،هفهم و الجملة لمعنى تحليال ذلك يتطلب إذ للكلمة؛ اإلعرابية الوظيفة

 .اإلعرابية الوظيفة تحديد في فشل ذلك تبع المعنى، فهم في المتعلم

 فالفاعل النحوية؛ الوظائف معنى فهم هو النحو؛ قواعد دروس في ما فأهم

يدل على  اسم -الواو أو األلف أو الضمة رفعه عالمةو مرفوعا، يكون أن قبل -مثال

 دواليك هكذاو صاحبه...من قام بالفعل أو وقع له، و كذلك الحال فهي اسم يبين هيئة 

 اإلعرابية، الوظيفة معنى لمتعلما ذهن في رس ي فعندما ،ةاإلعرابي الوظائف جميع يف

 كتابيةو شفوية نصوص أو جمل إلنتاج القاعدة توظيف منو عراباإل من يتمكن فإنه

 سليمة.

 راب:ـاإلع اطـنش تـتح درجـتن نـالتماري نـم واعـأن -7-3

 العملية أركان بأحد تتعلّق ألنها اإلعراب نشاط ضمن الذكر اآلتية األنواع تُد رجُ 

 هي:و إلعرابية،ا

 من )استخرج نص من أو جملة من محددة، إعرابية وظيفة ذات كلمة استخراج :أوال

 )كان(. خبر أو مرفوعا، فاعال النص

 اسما )استخراج نص من أو جملة من محدد، إعرابي محل ذات كلمة تعيين :اــثاني

 مرفوعا...( أو منصوبا،



 

 

 عراباإل عامل أو اإلعرابية لوظيفةا بذكر لكلمة اإلعرابي المحل تعليل :اــثالث

 كلمة جاءت لماذا أو: مجرورة؟ )الكتاب( كلمة جاءت -مثال – )لماذا اللفظي

 مرفوعة؟ )الغابات(

 كلها. الجملة كلمات شكل أو -جملة من -كلمة شكل :اــرابع

 كلمة تنتهي )لماذا -جملة ضمن– كلمة في اإلعرابية العالمة تعليل :اـخامس

 سرة؟(بك )المعلمات(

 اإلعرابي: المحلو اإلعرابية الوظيفة بين المطابقة :اـسادس

 مجـرور.            الفاعـــل  بسهم: )اربط

 منصوب.   بـه المفعول  

 مرفـوع.   إليه المضاف  

 الحـــال  

 اإلعراب: عالمةو اإلعرابي، المحل بين المطابقة :اـسابع

 الكسـرة.   مرفـــوع  بسهم: )اربط

 اليــاء.   بمنصــو  

 الضمـة.   مجـــرور  

 .الفتحـة                   

 األلـف.      

 ـواو.ـال      

 مجروراتو منصوبات و مرفوعات إلى اإلعرابية الوظائف تصنيف :اـثامن

 كان(... اسم ، والخبر و المبتدأ، و الفاعل، نائبو الفاعل، هي: )فالمرفوعات

 

 

 



 

 

 رضـالع قـمالح ا:ـثامن

 ةـالتعليمي دافـاألهو ةـالمستهدف اءاتـالكف وصـنصمب قـملح -8-1

 وف(.ـالموصو ةـ)الصف يـالتطبيق للدرس راتـمؤشو

 الرابع :وىـالمست

 القراءة. حصة مع مشتركة دقيقة 42 :ةـالحص دةـم

 الموصوف.و الصفة :الدرس وانـعن

 توظيفها.و الصفة على التعرف :ةـالمستهدف اءةـالكف

 درس:ـلل ةـيمالتعل دافـاأله

 الصفة. وظيفة على التعرف -1

 أشياء(. عشرة هي )و الموصوفَ  الصفةُ  فيه تتبعُ  ما تحديد -0

 ن:ـللتماري ةـميالتعل دافـاأله

 .-المنطلق النص من – معطاة جمل يف الصفة تعيين -1

 معطاة. جمل في الصفة شكل -0

 مناسبة. بصفات جمل إكمال -8

 صفات. على تحتوى جمل إنشاء -9

 الصفة. إعراب -1

 الدّرس: اءةـكف راتـمؤش

 سبقها. اسم وصف هيو الصفة؛ بوظيفة فيالتعر -1

 الرفع، : هيو الموصوف، الصفة فيها تتبع التي العشر األشياء تحديد -0

 التثنية،و اإلفراد،و التنكير،و التعرفو التأنيث،و التذكير،و الجّر،و النصب،و

 الجمع.و

 المعطاة. الجمل في الصفة تحت خط وضع -8

 آخر على الكسرة أو الفتحة أو الضمة بوضع معطاة: جمل في الصفة شكل -9

 حرف.

 متنوع. إعرابي محل ذات مناسبة صفات بوضع جمل إكمال -1

 مشكولة. صفات تتضمن اسمية أو فعلية، جمل كتابة -1



 

 

 معطاة. جملة في صفة إعراب -7

     ةـ)الصف لدرس ةـالنحوي ةـالمعرف طـضب ةـبقائم قـملح -8-2

 وف(:ـالموصو

 الصفة. تعريف -1

 فقط(. األسماء بعد )تأتي الجملة في موقعها حديدت -0

 الجّر(. أو النصب أو )الرفع اإلعرابي محلها تعيين -8

 نص. ضمن أو مفردة، جملة في الصفة على التعرف -9

 صحيحا. شكال مشكولةو مناسبة بصفة جملة إكمال -1

                          صفة. تتضمن جملة إنشاء -1

 اإلعراب الكامل للصفة. -7

 وف(ـالموصو ةـ)الصف درسـل ةـمقترح ةـنحوي نـبتماري قـحمل -8-3

 تمكين غايتها: -مختلفة أنماط ذات – المتنوعة التمارين من مجموعة هذه 

 مناسبا: تواصليا توظيفا الصفة توظيف من المتعلم

 :األول نـالتمري

 قبلها: لما مناسبةو مشكولة بكلمات قوسين، بين التي الكلمات استبدل

 )جميلة (. قصة قرأت  -

 )المهذُب(. الولدُ  جاء  -

 )نظيفةٌ(. الواسعة الساحة  -

 :يـالثان نـالتمري

 :اآلتية الجملة كلمات ضع    

 اسوبالح من التلميذ )يستفيد 

 ثم الموالي، الجدول في الجديد(

 اشكلها:

 :ثـالثال التمرين

في الجدول  نياآلتيت نيالجملتضع 

  :الموالي

  البغيض. المستعمر المجاهدون هزم  -

فاعـل 

 مرفـوع

حـرف 

 جـر

صفة 

 مجـرورة

اسـم 

 مجـرور

فعل 

 مضارع 

 مرفوع

     

فعـل 
 ماض

به  مفعـول
 منصـوب

 صفـة 
 منصوبـة

فاعـل 
 مرفـوع

....... 

....... 

......... 
........ 

........ 

........ 

........ 

........ 



 

 

 كثيرة. أشجارا النار أحرقت  -

 :عـالراب نـالتمري

 :اآلتية ارةالعب أكمل

 أو.......    .......أو ........إما الصفة تكون

 و...... ........و... ....في .......الذي االسم الصفةُ  تتبع

 :سـالخام نـالتمري

 شكلها.ا ثم مناسبة، بصفة آلتيةا الجمل أكمل

 .............كبشا. أبي اشترى  -

 .....قّصتين الّصغير أخي قرأ  -

 المغرب. أذان عند يفطرونالمسلمون............  -

 :ادسـالس نـالتمري

 مناسبين: موصوف(و )صفة بـ اآلتية الجمل أكمل

 ألطلب.. المدرسة إلى  أذهب  -

 .......... أطيع عندما عني هللا يرضى  -

 األعاصير.............. تُسببُ   -

 :عـالساب نـالتمري

 من: تتكون جمال اكتب

 مرفوعة. صفةو فاعل،و فعل،  -

 منصوبة. صفةو به، مفعولو فاعل،و فعل،  -

 خبر.و مرفوعة، صفةو مبتدأ،  -

مرفوع صفةو فاعل،و فعل،و مجرور، اسمو جّر، حرف  -

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 تطبيقات و تدريبات نحوية

 لغوية أساسيةو 



 

1 

 10الموضوع األول 
  10تطبيق

 :إليك الجمل اآلتية

   ُم مراد وقته بين الل عب و المراجعة.ينظ 

 س اعة الث امنة.ذبح أبي كبش العيد على ال 

  الحبل. صديقاتي لعبةلعبت 
 ؟ ؟ و لماذا ما نوع هذه الجمل  -         
 .جمال اسمي ةاجعلها   -         

   10تطبيق

 فيما يأتي: ين تحت الخبرخط  ، و تحت المبتدأ اخط  ضع 

 .الجو  صحو في هذا اليوم 

 ر في قسمنا.وزجاج الن افذة مكس 

 د بون.سك ان الحي  الذي أسكن فيه مؤ 

 .طلب العلم فريضة على كل  مسلم 

 10تطبيق

ن من  -  فقط. مبتدأ و خبراكتب جملة تتكو 

                           .    ساحتُها واسعة   المدرسةُ  اآلتية:اكتب جملتين مثل الجملة  -

 .مفتوح   المسجد   أنشىء جملتين على هذا المنوال: بابُ  -

 10 لثانيالموضوع ا
        10تطبيق

 :ر تحت الفاعلسط  ، ثم  جمال فعليةاجعل الجمل اآلتية 

 المؤد ب يستأذن عند زيارة اآلخرين. الط فل 

 .د في درجة  الحرارة المنخفضة  الماء الس ائل يتجم 

 .المدرسة تفتح أبوابها خمسة أي ام في األسبوع 

 .المسلمون يصومون شهر رمضان كامال 
 

  10تطبيق

 الفقرة اآلتية :من  الفعل و الفاعلاستخرج  -



 

 

 

و فجأة  وقع اليوم حادث خطير، عندما أقبل صاحب شاحنة بسرعة كبيرة،     

ظهر جدي صغير وسط الطريق الس ريع، حاولت الش احنة االبتعاد عن الجدي، 

 .ءود الكهربامفاصطدمت بع

 10تطبيق
 

ضيعُ  ن على هذا المنوال: يبتسمُ ين فعليتيف جملتأل    -  .الر 

 .اإلنسان   للاُ  ن على هذا المنوال: خلق  يفعليتن يف جملتأل    -

 .ن المسجد  المصل ون م   رجع   ن مثل الجملة اآلتية:ين فعليتيأنشىء جملت  -

 10 ثالثالموضوع ال
 

  10تطبيق
 

ا يأتي: -إن وجد  - الفاعلر تحت سط    في كل  جملة مم 

 .جنى المزارعون عراجين الت مر 

 ال لتسلقها.الن خلة الطويلة يستعمل صاحبها حب 

 .الجو  مغي م هذه األي ام 

   غة الفرنسية.مان لل  يوجد في مدرستنا معل 

  10تطبيق
 مناسب : بفاعل  أكمل الجمل اآلتية

 .يعالج.............المرضى و يعطيهم الد واء 

 .يرعى............ابنهما و يؤد بانه 

 .في كل  عام يحتفل............ بعيد الفطر و عيد األضحى 

   م.......... استعمال الحاسوب لالستفادة من خدماته.يتعل 

 10تطبيق
 في جمل من إنشائك : فاعال اجعل الكلمات اآلتية  -

اج    -الكأس   -الخروف        مون.المعل   -الحج 

 10تطبيق
 القسم على الهدوء. تالميذُ   يحافظُ   :أعرب ما تحته خط   -



 

 

 

 10 رابعالموضوع ال
  10تطبيق

 يما يأتي داخل دائرة :ف حروف العطفضع 

 ه ثم  أنام.بل أحل   ،أنا ال أهمل واجبي 

   أ أغسل يدي  و وجهي و قدمي  عندما أتوض. 

 ر زميلي عن الد راسة ف  م.به المعل  أن  تأخ 

 :تشتري قص ة حيوان أو قص ة السندباد؟ قال لي أبي 

  10تطبيق

                 لمناسب: اآلتية ) الواو، الفاء، أو ، ثم ( في مكانها ا حروف العطفأضع  -

حيل.....جمع األب متاعه.....نادى أسرته      انطلقت الس يارة ، حل  يوم الر 

 ! عمارات شاهقة عندما اقتربت من المدينة صاح أحمد: هذه.....مسرعة

 أمرهم األب بالنزول.....نزل الكبار.....نزل األطفال.

 10تطبيق

أفعاال  ، ثم  اجعلها أفعاال ماضية، ثم  من الفقرة اآلتية أفعال األمراستخرج  -

 :     مضارعة

 قرصا يرك ب اشترينا حاسوبا جديدا، فشغ له أخي مراد و أمرنا باالنتظار حتى

شاشة  قال لنا: اجلسوا بعيدا عن عن الحيوانات المت وحشة، ثم  

ة   واستفيدوا،الحاسوب ة.لالمع حاولوا كتابة بعض و من هذه الحص   ومات المهم 

 10 خامسوع الالموض
 

  10تطبيق
 فيما يأتي: الفعل المتعد يين تحت ، و خط   الفعل الال زما واحد تحت ضع خط  

 حفظ التلميذ الس ورة. -   أقبل العيد.                        -          

 تهد م الجدار. -جنى الفالح الت مر.                  -          

اروخ. -                   .     سقط الطفل -            دفع الهواء الص 



 

 

 

  10تطبيق

 :األفعال الت ي تحتاج إلى مفعول بهن بين األفعال اآلتية، عي ن م   

ر    -تقطف    -نام    -ينزل    -سمع        مرض.  -يحر 

  10تطبيق
 :بفاعل و مفعول به، أو بفاعلأكمل الجمل اآلتية 

 .........تأخرت...... -               .........يراجع........... -

 .........لبس......... -               .......ساعد.............. -

  10تطبيق

 جملتين تبدآن  بفعل متعد . و كتب جملتين تبدآن بفعل الزما  -

 10 سادسالموضوع ال

 10تطبيق

 .كتب أخوات)كان(ا -

  10تطبيق

 ما يأتي:أو إحدى أخواتها في خبر)كان(ر تحت سط  

 .يفية ممتعة جد ا  كانت العطلة الص 

   ذي اشتراه أبي سمينا.صار الكبش ال 

 مغي ما. يومال اأصبح الجو  في هذ 

 .ظل  المجاهدون في  ثورة الت حرير صامدين 
 إحدى أخواتها.اسم)كان( أو أكمل الجمل اآلتية ب  10تطبيق

 .....مريضا.......أمسى ... 

 .......ن.ي..... نائم....بات 

 ........سخا.ت  م .......ليس 
  10تطبيق

 أو إحدى أخواتها:خبر)كان( أكمل الجمل اآلتية بـ  

 .أصبح مسجد القرية ..........بالمصلي ن 

  حكيما........... -عليه الس الم  -صار سليمان. 

  عادال. -عليه الس الم  -كان داود............... 



 

 

 

  10تطبيق

 المناسب فيما يأتي : الض ميرأضع 

 ....... يتعاونون على الخير. -      ...... يراجع دروسه.        -
بان وطنهما -    ي بنظافة أجسامنا. ن  ت  ع  ...... ن  -  . ....... يح 

 10 سابعالموضوع ال
 10تطبيق

 :فيما يأتي المفعول بهو  الفعلر تحت سط  

 كبيرة في المدن. اتسب ب الفيضانات أضرار 

 م.أساعد الفقراء و أتضامن معه 

   ه.حفظ  التالميذ جدول الض رب كل 

 .حارب الجزائريون االحتالل الفرنسي  مد ة طويلة 

  آخر تلميذ خرج منه.باب القسم  أغلق 
 10تطبيق

 مع شكله :      بمفعول بهأكمل الجمل اآلتية 

 .يزور األطفال...........و الجيران في عيد األضحى 

  و سلخه.يبذل أبي............. كبيرا في ذبح الكبش 

   ا في حديقة األلعاب.ركبنا.................خشبي 
 10تطبيق

ن جملة تتأل     -  ف من: فعل و فاعل و مفعول به.كو 
ن جملة تتألف من: فعل و فاعل.   -  كو 
ن من: فعل ماض ناقص -  و خبره. ،و اسمه ،أنشئ جملة تتكو 

  10تطبيق

 :الن برة همزتها علىتب ن بين الكلمات اآلتية، ما هي الكلمات التي سوف تكم   -

 س. ء   يـ    -لة  ء  مسـ    -من  ء   مـُ   -ل  ء   سـُ   -ذنة  ء   مـ     -ة  ـ ء  لبُ 

 10تطبيق

 ل. لماذا كتبت الهمزة على الن برة في كلمة: قائ    -

 ل.أ  لماذا لم تكتب الهمزة على الن برة في كلمة: ف     -



 

 

 

 10 ثامنالموضوع ال
 10تطبيق

 :جمع المذك ر الس المنقل اية ، من بين الكلمات اآلت -

بيووووت، جامعوووات ، مسووولمين ، شوووجرتان، العبوووون ، مدرسوووة ، جزائري وووون ، )
 .(ماتمعل  

 10تطبيق

 :في الجمل اآلتية ما تحته خط   أعرب

  على نظافة محيطهم. المواطنونيحافظ 

 ادقون  محبوبون. الص 

 10تطبيق 
 :بجمع مذك ر سالمأكمل الجمل اآلتية  

 .......األطباء في معالجة المرضى..يساعد... 

 .هم الذين يراجعون دروسهم كل  يوم............ 

 .يحرث...........أرضهم في فصل الخريف 
  10تطبيق

 ،  ، الوطن  ، أب  ، جبل  ، المسجدُ : قلم  المثن ىاجعل الكلمات اآلتية في 

 10تطبيق
ل الجملة اآلتية إلى   :المثن ىحو 

  ُوطنه. م كي ينفع  العل لميذ، و يطلبُ الت   يجتهد 

  ُصاحبه. الهاتف النقال ينفع 

  ُاستعمال الحاسوب.  أنا أحسن 

 10 تاسعالموضوع ال
 10تطبيق

ا يأتي: حروف الجر  أضع دائرة حول  -  مم 

 .(إلى،صار، سوف،الكاف ،ن  م   ،الال م ،الباء ،الفاء ،على ،الواو ،ن  م   ،ثم   ،ذيل  ا)



 

 

 

 10تطبيق

 : مناسبحرف جر  أكمل الجمل اآلتية ب

 .الص دق....... األخالق الحميدة 

   فق األصدقاء......... القيام بجولة في جبال القنطرةات. 

   ل للا أعمالي.أتصد ق ........إخالص حت ى يتقب 

 بيع........زر  ة مزركشة.بيتصير األرض ....... فصل الر 

 10تطبيق

 شكله:ا، ثم اسم مجرورأكمل الجمل اآلتية ب

 .......كي أنجح.أواظب دائما على  ........ 

 ..............الحين إلى  يدخل للا عباده الص 

   ون ثمنا غاليا لـ............على..........دفع الجزائري 

  10تطبيق

و اسووم     ،و حورف جور   ،و مفعوول بوه ،و فاعوول ،فعول ن جملوة تتوألف مون:كوو  
 مجرور.

 01 عاشرالموضوع ال
 

 10تطبيق

(خرج ن بين األدوات اآلتية ؛ استم   -  :أخوات )إن 

 .(كـأن   ،ن  إ   ،ن  أ  ، منذ ،ليت ،ليس ،لعل   ،أمسى ،أن   ،ثم   ،نم   ،أصبح ،لكن   ،كاد)

 10تطبيق

( ر تحت سط    سمها و خبرها:اشكل ا أو إحدى أخواتها، ثم  خبر )إن 

   تي أدرس فيها مزي نة باألشجار.إن  المدرسة ال 

 .لعل  الحاسوب الذ  ي اشتراه أبي جديد 

  التالميذ في قسمنا مجتهدون.ليت جميع 

   ر األبناء بعض أواني المنزل، لكن  األم  متسامحة.سك  ي 



 

 

 

 10تطبيق

(أكمل الجمل اآلتية   أو إحدى أخواتها، أو بخبرها: باسم)إن 

 .بارد جد ا ..........  جاء في الن شرة الجوي ة أن 

   م .............كأن  الببغاء عندما تتكل 

 فعة.إن  ................. نا 

 .لعل  ................ خطير 
 10تطبيق

.كو   - ،  لعل  ،  لكن   ن ثالث جمل مستعمال في كل  واحدة منها: إن 

 .مستقلة   ليت فلسطينُ الجملة اآلتية:  أعرب -

 00 لحادي عشرالموضوع ا
 10تطبيق

فة ا تحت ضع خط   ا يأتيفي كل  جملة  الص   :مم 

   ع األب ابنه المجتهد.شج 

 .تشتهر الص حراء بالت مور اللذيذة 

 .ى الجزائر في العصور الوسيطة : المغرب األوسط  تسم 

   تاء تهطل أمطار غزيرة. في فصل الش 
 10تطبيق

 أكمل الجمل اآلتية بصفة مناسبة مع شكلها : 

 ل الماء .......... إلى جليد عندما تنخفض  حرارته. يتحو 

  بالدنا.تعتبر القنطرة من المدن ...........في 

 ............ يتس بب غاز األنابيب في حوادث 

 ................ يتون زيتا  تعطينا أشجار الز 
 10تطبيق

ن جمال تتكو    ن من :كو 

 فعل ، و فاعل، و صفة مرفوعة. -

 فعل ، و فاعل، و مفعول به، و صفة منصوبة. -

 .مجرورة فعل ، و فاعل، و حرف جر  ، و اسم مجرور، وصفة -



 

 

 

 10تطبيق

 الشتوي ة بالعطلة فرح األطفال: بعد شكلها كلمات الجملة اآلتية أعرب

 10تطبيق

اكتب  ثم   –فيما يأتي  –ل حركة الهمزة، و حركة الحرف الذي قبلها تأم  

 م . ـ ءُ ل    -ل   ء   سـ    -ر   ء   : بـ  الكلمات كتابة صحيحة

 00 لثاني عشرالموضوع ا
 10تطبيق
 جمل اآلتية :في ال -إن وجد  - المثن ىر تحت سط  

 .ل العب قلب الهجوم هدفين جميلين  سج 

 .يصلي  المسلم خمس صلوات في اليوم 

 .نسكن في بيت فيه شرفتان 

   يبة هما األبوان.اس بالكلمة الط  الن   أحق 

 10تطبيق

ل ما بين قوسين إلى   ، فيما يأتي:المثن ىحو 

  ُ( إلى المدرسة خمسة أيام كل  األسبوع.يذهب )التلميذ 

 ة   تقرأ سلمى  (.لة  يجم )قص 

  ُ(.بعض الجرائد ) بلون   بُ ت  ك  ت 

   ا(.لذيذ   احض رت أم ي )طبق 

 10تطبيق
 غرس الفالح شجرتين صغيرتين.أعرب الجملة اآلتية : 

 10تطبيق

  م  ح  ر    -  ح  ر  ف    -من األفعال اآلتية : ذاب   اسم الفاعلاستخرج 

 10تطبيق

 . مانع –عاطف  -ئم فاعل: ناالج منه اسم خر  ذي استُ ال   الفعلن عي  



 

 

 

 00 لثالث عشرالموضوع ا
 10تطبيق

 في الجمل اآلتية : الحالر تحت سط  

 في كل  األوقات. تستقبل األم  ضيوفها مبتسمة 

 في ساحة العلم. يصطف  التالميذ منتظمين 

 .أشرقت الشمس كاسفة هذا اليوم 

 .يسهر الوالدان متعبين عندما يمرض ولدهما 

 10تطبيق

 مناسبة : بحالة كمل الجمل اآلتيأ

 .............. أنام في غرفتي 

 .رت  أنطلق إلى المدرسة .......... كل ما تأخ 

   تاء ............تظهر األشجار في فصل الش 

   حون فصل الخريف ............استقبل الفال 

 10تطبيق

اج  :ر تحتهاأعرب الكلمات المسط    .مكب رين ةمك  دخل الحج 

 10تطبيق

 فيما يأتي: بدوءة بهمزة وصلالمن الكلمات عي  

 . ابعة ابتدائي   اسمي أحمد، و أدرس في الر 

   مك، و تأد ب مع زمالئك في القسممعل   حترم  ا. 

 .زينب امرأة صالحة، أرجو لها الن جاح في حياتها 

 00 لرابع عشرالموضوع ا  
 10تطبيق

 شكله:افيما يأتي، ثم   الفعل المضارع المنصوبر تحت سط    

 ايده: لن ينجح الكسول قال األب لول .  بني 

   ة معدتي.الطعام جي   مضغُ أ  دا كي أحفظ صح 

 .يتمن ى األطفال أن تطول عطلة الشتاء 



 

 

 

 10تطبيق

 شكله:ا ، ومنصوببفعل مضارع كمل الجمل اآلتية  أ 

 لن ............ عن الحضور إلى المدرسة في الوقت المحد د 

 تهدين.أريد أن ................ من الت الميذ المج 

 .أطيع والدي  كي .............. للا في عمري 

 10تطبيق
 .العبادُ  للا   لن يظلم  عرب كلمات الجملة اآلتية: أ

   10تطبيق
 من األفعال اآلتية: اسم المفعولاستخرج 

 ب.شر    -س  غر    -ف  عر    -أ  بد    -ح  سم            

 00 لخامس عشرالموضوع ا  
 10تطبيق

 شكله :افيما يأتي، ثم   المضارع المجزوم الفعلر تحت سط   

   ى ألتفت يمينا و شماال.ال أقطع الطريق حت 

 ي: ال ته  ل واجباتك المنزلي ة.مقال معلم 

 نامر  فصل الشتاء و لم تسقط الثلوج في قريت. 

   عليه كتابا سماوي ا ل للاُ نز  لم يُ  -عليه الس الم  -صالح. 

 10تطبيق

 شكله:او  ل مضارع مجزومبفعأكمل الجمل اآلتية      

   ة الجهازال ............. اللقمة حت  .الهضم ي ى تحافظ على صح 

 .لم ............. إلى البحر منذ مد ة طويلة 

 مرمي ة. نصحت زمالئي فقلت لهم : ال ........... األوراق 

   ورة لم ........... مثلنا.أخبرتني جد تي أن ها في وقت الث 

 10تطبيق

                       أتأّخر ،يراجع، تلعب: في جمل مفيدة ال مجزومةاأفعل اآلتية اجعل األفعا



 

 

 

   10تطبيق

 ر تحتها فيما يأتي:أعرب الكلمات المسط   

 .المنزلمن  أخرجالعاصفة، لذلك فلن  تهدألم 

 00 لسادس عشرالموضوع ا  
 10تطبيق

 ه:شكلافي الجمل اآلتية، ثم  جمع المؤنث الس المر  تحت سط   

 .زارت الفتيات صديقتهن  سعاد في بيتها 

 .  لقد أوصانا للا برحمة الوالدات و طاعتهن 

 . يحترم الجزائري ون المجاهدات الل واتي حاربن المستعمر 

 .يحب  األب البنات كما يحب  أبناءه الذكور 
 10تطبيق

 مشكول: ث سالممؤن  كمل الفراغات اآلتية بجمع أ 

 يقا لتالميذ القسم.أجرت ............. فحصا دق 

 إمساكها. يطارد علي  و أحمد ........... جميالت محاوالن 

   اس بالـ................. في أوقات غير مناسبةال أحرج الن. 

 10تطبيق

ل الجملة اآلتية  إلى   .جمع المؤنثحو 

 مستواها  تحاول المعل مة بذل جهد كبير للعناية  بتلميذة جديدة لتحسين

 00 سابع عشرلالموضوع ا    
 10تطبيق

 شكله: افي الجمل اآلتية ثم  المضاف إليهتحت  سط ر

 .من الن ظافة غسل األسنان بعد األكل 

 .يموت نبات األرض إذا لم يجد ماء 

 .أصلي  صالة الجمعة في الجامع الكبير 

 باح ألبيها.  تحض ر سلمى فطور  الص 



 

 

 

 10تطبيق

، و في الفراغ الثاني رعافعال مضال من كل  جملة أضع في الفراغ األو     

 :إليه امضاف

 .............. مع والدي في سوق ............. 

 .لن..........واجب الـ.............أبدا 

 .......... هذا المريض لم............. من شد ة 

 حقال الحكيم: ال .............، فإن  الغضب مفتا............... 

    10تطبيق
 اآلتية:  طر تحتها في الجملةعرب الكلمات المسأ

 إلى الغد. اليومعمل  تؤجلال  

 10تطبيق
ل الجملة اآلتية إلى   .الجن ة( )أكرم للا حافظ القرآن فأدخله :ثجمع المؤن  حو 

 :18الموضوع الثامن عشر 
 التّـلـّوث

خلق هللا اإلنسان، وسّخر له ما فري الطبيعرة، ليعريي حيراة رغيردة علرى 

نسران لرم يكترف بمرا سرّخر هللا لره، فأنشرأ المصرانع الكثيررة هذه األرض، لكّن اإل

 التي تنطلق منها غازات ساّمة وفضالت مميتة للنّبات والحيوان.

حتّرررى اإلنسررران لرررم يسرررلم مرررن هرررذا التّلرررّوث، حيرررث كثررررت اإلصرررابات 

برراألمراض الخطيرررة والمزمنرررة، وغررزا بعمرانرره األراضررري الفالحيررة، محررردثا 

 .اختالال في توازن البيئة

ثررّم اكتشررف أنّرره ينتحررر انتحررارا بطيئررا، ووجررد نفسرره عرراجزا عررن إيجرراد   

 حلول لهذه المعضلة الكبيرة.

 األسئلــة

 :11تمريـن  

 من الفقرة الثانية،  

 امأل الجدول اآلتي:

 فعـل مضـارع فعـل مـاض

.............. ................ 



 

 

 

 :12تمريـن  

 أيضا، –من الفقرة الثانية  
 أكمل الجدول اآلتي: 

 :13تمريـن  

 من الفقرة الثانية أيضا، أكمل 

 الجدول اآلتي: 

 :14تمريـن 

 (مفعول به) أكمل الجمل اآلتية بـ -

 يُف ِسدُ التلوث....... -        يع بُدُ اإلنسان.....               -

 :   15تمريـن 

 (:فاعلأكمل الجمل اآلتية بـ )      
لََح .......... دراجته.  -   نَِدَم....على أفعاله القبيحة.               - أَص 
 .ارتفعت ..... الخضر قبيل شهر رمضان -

 : 16تمريـن 

 ، وصفة.مفعول به و فاعل، و فعل،اكتب جملة تتكون من:  -  

 :11الموضوع التاسع عشر 

 الحوادث
تسبّب له أضرارا متفاوترة الخطرورة،  )يتعّرض اإلنسان إلى حوادث كثيرة(    

فررالحرائق تررأتي علررى األخضررر واليررابس، وتخررّرب البيرروت، وترردّمر المصررانع، 

 وتتلف الغابات الجميلة، الّتي هي ملجؤه من ضجر المدينة.

ب إعاقات دائمة، تثقل كاهل الفررد والمجتمرع، وقرد أّما حوادث المرور فتسبّ     

 يعود سببها إلى غفلة الّسائق، أو إهمال في إصالح الفرامل. 

لكّل هذا و ذاك؛ ال بدّ من توعية شراملة للوقايرة مرن هرذه الحروادث، إذ علرى     

اإلنسان أن يحترم جميع القوانين احتراما كامال،وأن يتّخرذ الحيطرة والحرذر فري 

  اته، فالوقاية خير من العالج.كل تصّرف

 صفـة مفعول به فاعل فعل

.... ..... ......... ....... 

 االسم الفعل الحرف

....... ........  ............ 



 

 

 

 األسئلــة
 :   11تمريـن 

 أكمـل مـا يأتـي:    

 يكون الفاعل.........والمفعول به يكون........والمضاف إليه.......

 : 12تمريـن 

  .األفعال المضارعةاستخرج من النص جميع 

 : 13تمريـن 

 مفعول به، وصفة.فعل،وفاعل، و استخرج من الفقرة األولى جملة تتكون من: 

 :14تمريـن  

 .و مفعول بهفعل، و فاعل، استخرج من النص )جملتين فعليتين( تتكّونان من: 

 :  15تمريـن 

 (:حرف جر،  واسم مجرور،  وصفةأكمل الجمل اآلتية بـ )

 يصاب األطفال ...............     -

 قام الجزائريون ............... -

 ...احتاجت األّم ............... -

 :  16تمريـن 

 (:فعل وفاعلأكمل الجمل اآلتية بـ )       
 .......................على مكافآت عديدة. -
 ....................... من مناطق مختلفة. -
 ....................... في القطب الشمالي. -

 : 17تمريـن
 استخرج من الفقرة الثانية جملة تتكون من: 

(مفعول به، ومضاف إليه، وحرف عطف، واسم معطوف فعل، و فاعل، و) 
 :21الموضوع العشرون  

 :    11تمريـن 
 ثم اشكلهما:  إليك الجملتين اآلتيتين، ضعهما في الجدول اآلتي    

 .كثرت اإلصابات باألمراض الخطيرة 
 .تنطلق غازات من مصانع كبيرة 



 

 

 

 :   12تمريـن 
 ضع كلمات الجملتين اآلتيتين في الجدول اآلتي ثم اشكلهما:

 .غزا بعمرانه األراضي الفالحية 

 .غزا األراضي الفالحية بعمرانه 

 : 13تمريـن 

 .فعل، و فاعل، و حرف جّر، و اسم مجرور،  و صفةاكتب جملة تتألف من:  -

فعل، و فاعل، و مفعول به، و حرف جر، واسم كتب جملة تتكون من: ا -

 .مجرور

 .فعل، و فاعل، و مضاف إليهاكتب جملة تتركب من:  -
 :21الموضوع الواحد و العشرون  

 أخطــار التّلــّوث

التّلررّوث ظرراهرة خطيرررة تشررمل جميررع عناصررر البيئررة الّترري نعرريي فيهررا، 

معدية، لذلك تدفن قنروات الّصررف بعيردا وينتج عن تلّوث مياه الشرب أمراض 

 عن قنوات توزيع مياه الّشرب، وعن اآلبار، وعن كّل منابع المياه الّطبيعيّة.

و) يسرربّب الهررواء الملررّوث برردخان المصررانع أمراضررا عديرردة(، منهررا الّربررو     

 والحساسية.

           و تلويرررث ميررراه البحرررر بميررراه الصررررف المتسرررّربة مرررن المنرررازل والمصرررانع     
أو الزيوت والمرواد البتروليرة المتسرّربة مرن السرفن يشرّكل خطرورة علرى صرّحة 

 اإلنسان.
 األسئلة

 :11تمريـن 
 أكمـل مـا يأتـي:     
 ، وعالمة رفعه..... أو ..... أو ......مرفوعا يكون الفاعل دائما  -1

 الّصفـة الفاعـل اسـم مجـرور الفعـل حـرف جـرّ 

.................
................. 

.........

......... 
...............

............... 
.........
......... 

.........

......... 

 اسم مجـرور حرف جـرّ  صفة مفعول به فاعل فعل

........ ........ .......... ........ ............ ................... 

........ ........ .......... ........ ............ ................... 



 

 

 

 وعالمة نصبه......أو........... منصوبا،يكون المفعول به دائما  -0

 وعالمة جره......أو......... مجرورا،ف إليه يكون دائما المضا -8

 :   12تمريـن 
 )تنتج عن تلّوث المياه أمراض معدية(.إليك الجملة اآلتية:     

 ضع كلماتها في الجدول اآلتي:  -1
 كامال.اشكل الجملة السابقة شكال  -0
أَِعررد  ترتيررب كلمررات الجملررة السررابقة  -8

 بهذا الشكل:
فعررررل، و فاعررررل، و صررررفة،وحرف     

 .جّر، واسم مجرور، ومضاف إليه

 :  13تمريـن 
 إليك الجملة التي بين قوسين في النص.     

 استخرج منها صفتين و اشكلهما. -1

 ول بهفعل، و فاعل، و مفعأَِعد كتابة الجملة السابقة حيث يبقى فيها:  -0

 :14تمريـن 

 فعل، و مفعول به، و مضاف إليه، و فاعل، و صفةاكتب جملة تتكون من: -

 .فعل، و فاعل،  و صفة، و مفعول به، ومضاف إليهاكتب جملة تتكون من:  -

 :22الموضوع الثاني و العشرون  

 الّريـاضـة البدنيّــة

الهرواء الّرياضة البدنيّة أنواع مختلفرة، وأفضرل أنواعهرا مرا يجرري فري 

الّطلررق بررين أحضرران الّطبيعيررة. إّن الحركررات الّرياضررية تنّشررط القلررب، 

فيرررزداد جريررران الررردّم فررري العرررروق، ويتضررراعف امتصررراص الرررّرئتين 

 للهواءالنّقّي، فيكتسب الجسم حيويّة ونشاطا.

و إذا مرا كران هنراك سربب يمنرع الردّورة الدّمويرة، أو مررض فري بعررض 

 ك الّسبب، وتبرأ تلك العلّة بالّرياضة.أجزاء الجسم، فكثيرا ما يزول ذل
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 األسئلــة

 :11تمريـن 
 (.          فعل، وفاعل مفرد، ومفعول به مثنىاكتب جملة تتألف من: ) -1
فعل،وفاعل،  وجمرع مرذكر سرالم، وحررف جرّر، واسرم اكتب جملة تتكون من: ) -0

 (.مجرور

 (.فعل، وفاعل مثنّى، ومفعول به مثنّىاكتب جملة تتكون من: ) -8
 :  12ريـن تم

 )يزداد جريان الدّم في العروق.( إليك الجملة اآلتية:
  اشكلها شكال كامال. -0مّم تتكّون هذه الجملة؟           -1

 : 13تمريـن 
  )يتضاعف امتصاص الّرئتين للهواء( إليك الجملة اآلتية: -1

 اشكلها شكال كامال. -0مّم تتكون هذه الجملة؟                       -0
 في الجدول اآلتي، ثم أكمله. 28والتمرين  20تي التمرين ضع جمل -3

 :14تمريـن 
 من  الفقرة الثانية، استخرج جملة تتكون من: - 
 )حرف عطف، وفعل، وفاعل، ومفعول به، وحرف عطف، و اسم معطوف( 

 : 15تمريـن  
 )الّرياضة البدنيّة أنواع مختلفة.( إليك الجملة اآلتية:

 ؟ جملةهل يوجد فاعل في هذه ال -1
 ما نوع هذه الجملة؟ و لماذا؟ -0

  ضع كلمات الجملة السابقة في جدول ذي أربعة أعمدة. -8 

 

 
 ........... ........ ........ ....... فعـل

 العروق    

     يتضاعف



 

 

 

 حل التطبيقات 

 و التدريبات النحوية 

 و اللغوية األساسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (11الموضوع األول)
 11تطبيق 

 ، ألنّها تبدأ بفعل .  فعليةوع الجمل ن  -

 َجْعلُها جمال اسمية:  -

 ينظم وقته بين اللعب و المراجعة. مراد 

 ذبح كبش العيد على الساعة الثامنة. أبي 

 ي لعبن لعبة الحبل.صديقات 

 12تطبيق 

 في قسمنا. مكّسر  النّـافذة  زجاجُ   -                .في هذا اليوم صحو   الجو    -

 على كّل مسلم. فريضة  العلـم  طلبُ       .مؤدّبونالحّي الذّي أسكن فيه   سكانُ  -

 13تطبيق 

 : العلم نور.خبرو  مبتدأجملة تتكّون من   -

 المدرسةُ ساحتُها واسعة .جملتان مثل :  -

 األّم رحمتها كبيرة.. 0                                  المعلّم أخالقه حسنة. .1

.ل: جملتان على هذا المنوا -  باُب المسجِد مفتوح 

 أسماء  هللا حسنى.. 0                 تالميذ القسم مجتهدون. .1

 (12الموضوع الثاني)

 11تطبيق 

 المؤدّب عند زيارة اآلخرين.  الطفلُ يستأذن  -

 الفاعل الفعل

 وقع

 أقبل

 ظهر

 حاولت

 حادث

 صاحب

 جدي

 الشاحنة



 

 

 

أيّام في المدرسة خمسة  أبوابُ تفتح  -

 األسبوع.

الّسائل في درجة الحرارة  الماءُ يتجّمد  -

 المنخفضة.

 شهر رمضان كامال. المسلمونيصوم  -

 12تطبيق 

 

 13تطبيق 

 يجتهد أحمد.             يبتسُم الرضيعُ 

 يخشع المصلّي.                             

 الدرسَ  فهم الطفلُ         خلَق هللاُ اإلنسانَ 

 .العشاءَ  حّضرت األم                                

 .خرج األب من المنزلِ              رجَع المصلّـون من المسجدِ 

 .تقدّم اإلمام إلى المنبرِ                                          

 (13الموضوع الثالث)

 11تطبيق 

 عرا جين التّمر. نوالمزارعجنى  -

 حبال لتسلقها. هابُ صاحالنخلة الطويلة يستعمل  -

 الجّو مغيّم هذه األيام. -

 للّغة الفرنسية. نامعلميوجد في مدرستنا  -

 12تطبيق 

 المرضى و يعطيهم الدّواء. الّطـبيبُ يعالج  -

 ابنهما و يؤدّبانه. الوالدانيرعى  -

 بعيد الفطر و عيد األضحى. المسلمونفي كّل عام يحتفل  -

 خدماته.استعمال الحاسوب لالستفادة من  الناسُ يتعلم  -

 13تطبيق 

 الذي أعجبنا. الخروفَ اشترى أبي  -

 الضمير)هي( اصطدمت



 

 

 

 بالماء. الكأسُ امتأل  -

 حول الكعبة. الحّجاجُ  وفيط -

 الّصادقون على أوقات التالميذ.        المعلّمونيحافظ  -

            14تطبيق   

 : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الـظاهرة في آخره.       يحافظُ   

 مرفوع، و عالمة رفعه الّضمة الظاهرة في آخره.: فاعل تالميذُ   

 ( 14الموضوع الرابع)

 :11تطبيق 

 ثّم  أنام. ـــه  أنا ال أهمل واجبي بل   أحلّ  -

 و قدمّي.ي  وجه و عندما أتوّضأ أغسل يديّ  -

 م. لّ المع أنّبهفـ  تأخر زميلي عن الدّراسة  -

   !لسندباد ، أو  قّصة احيوانقال لي أبي: تشتري قّصة  -

نادى أسرته، انطلقت الّسيارة  ثـّمجمع األب متاعه فحّل يوم الرحيل     13تطبيق 

األب  أمرهم !عندما اقتربت من المدينة صاح أحمد : هذه عمارات شاهقةو ةــمسرع

 الّصغار. ثـّمنزل الكبار فبالنزول ، 

 12تطبيق 

    

 

 
 

 (15الموضوع الخامس)

 11تطبيق 

 الكهف. أخي سورةَ  حفظ  -العيد.                           أقبل -      

 جدار المدرسة. تهدّم  -.                 الفالح التّمرَ  جنى -      

 .الهواء الّصاروخَ  دفع  -              الطفل.           سقط -      

 12تطبيق 

 سمع. -يحّرر   -األفعال التي تحتاج إلى مفعول به هي: تقطف  

 فعل مضارع فعل ماض فعل األمر

 اِجلسوا
 اِستفيدوا

 لواحاوِ 

 اجلسو
 اِستفادوا

 لواحاوَ 

 يجلسون.
 يستفيدون.

 يحاولون.



 

 

 

 13تطبيق 

 .الحافلةُ تأّخرت   -.              التلميذ  الدّرسَ يراجع   -      

 . الولدُ قميصالبس   -.                 البنُت األم  ساعدت   -      

 41تطبيق 

 جميُع النّاس. يموت  -جملتان تبدآن بفعل الزم:       

 المجرُم على أفعاله القبيحة. ندم  -                                      

 بالقلم محفوظةً طويلة. تُ كتب  -جملتان تبدآن بفعل متعدّ :      

 ي زهرةً زاهية .أخترسمت  -                              

 (16ادس)الموضوع الس

 11تطبيق 

 .         ، صار: أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظّل، ليسكانأخوات  

 12تطبيق 

 جدّا. ممتعةً كانت العطلة الّصيفية  -

 سمينًا.صار الكبش الذي اشتراه أبي  -

 .مغيًّماأصبح الجّو في هذه الصبيحة  -

 .صامدينظّل المجاهدون في ثورة التحرير  -

 13تطبيق 

 سخا.تّ م الثوبُ ليس   -     مريضا.    الجد  أمسى  -

 نائمين. األوالدُ بات  -

 14تطبيق 

 بالمصلـّين. غاّصاأصبح مسجد القرية  -

 حكيما. شابّا -عليه الّسالم -صار سليمان  -

 عادال. ملكا –عليه الّسالم  -كان داود  -

 15تطبيق 

 يتعاونون على الخير. هم  -يراجع دروسه.                  هو  - 

 يّحبان وطنهما. هما  -ظافة أجسامنا.         نعتني بن نحن  -

 



 

 

 

 (17) الموضوع السابع

  11تطبيق 

 كبيرة في المدن. أضراًراالفيضانات   تُسبّبُ  -

 و أتضامن معهم.  الفقراءَ  أساعد -

 ه.الّضرب كلّ  جدولَ التالميذ  حفظ -

 الفرنسّي مدّة طويلة. االحتاللَ الجزائريون  حارب -

 خرج منه. آخُر تلميذ   القسم   باب   أغلق  -

  12تطبيق 

 و الجيران في عيد األضحى. األقاربَ يزورا ألطفال  -

 كبيرا في ذبح الكبش و سلخه. جهدًايبذل أبي  -

 خشبيّا في حديقة األلعاب. حصانًاركبنا  -

 13تطبيق 

 فعل و فاعل و مفعول به: تعلـّمت عائشة ُالّصالةَ. -

 فعل و فاعل : وصل القطاُر. -

 ه: كان المطُر غزيًرا.فعل ماض ناقص و اسمه و خبر -

 14تطبيق 

 الكلمات التي سوف تكتب همزتها على النبرة هي:

 سئل            يـَ ِء َس          يئس   ُس ِء َل         

 15تطبيق 

 كتبت الهمزة على النّبرة في كلمة ) قائِل(، ألنّها مكسورة. -

كسورة، و لم تسبقها لم تكتب الهمزة على النّبرة في كلمة )فَأْل( ألنها ليست م -

 كسرة.

 (18الموضوع السابع)

 11تطبيق 

 : مسلمين ، العبون ، جزائريون.)جمع مذكر السالم(الكلمات التي هي 

  12تطبيق 

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو، ألنه جمع مذكر سالم.المواطنون -  



 

 

 

  : مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.الّصادقون -  

 13تطبيق 

 األطباء في معالجة المرضى. الممّرضونيساعد  -

 هم الّذين يراجعون دروسهم كل يوم. المجتهدون -

 أرضهم في فصل الخريف. الفالّحونيحرث  -

 14تطبيق 

 ن يجبٍل       جبل     ن     االمسجد      ن       المسجدُ   اقلم      قلم        

 ن اأخ         أخو     ن      يالوطن       الوطِن    ن       اأبو        أب      

 15تطبيق 

 .امَ هِ يْ نَ طَ وَ  ينفعاالعلم كي  يطلبان، و التلميذانيجتهد  -

 .امَ هِ يْ صاحبَ  ينفعان النقاالن الهاتفان -

 .الحاسوبيننحسن استعمال  نحن -

 (11الموضوع التاسع)

     11تطبيق 

 م ، الكاف ، إلى. هي : ِمن ، على، الباء، الالّ  حروف الجرّ  

 12تطبيق 

 األخالِق الحميدة. منالّصدق   -

 القياِم بجولة في جبال القنطرة. علىاتّفق األصدقاء   -

 حتى يتقبل هللا أعمالي. إخالٍص بأتصدّق   -

 زربيٍة مزركشة.كفصِل الّربيع  فيتصير األرض   -

 13تطبيق  

 كي أنجح. االجتهادِ أواظب دائما على   -

 .الجنّةِ  عباده الّصالحين إلى يدخل هللا  -

 .الحريةِ على  للحصولِ دفع الجزائريون ثمنا غاليا   -

 14تطبيق 

 ل و مفعول به و حرف جّر و اسم مجرور.ـــــــــفعل و فاع  -

 (نــــــــــن الظالميــــــــــالل مــــــلجزائريون االستقزع اـانت) 



 

 

 

 

 (11الموضوع العاشر)

 11تطبيق 

 هي: لكّن ،أّن ،لعّل ،ليت ،كأّن. (أخوات )إنّ 

 12تطبيق 

 باألشجار. مزيّنة  الّتي أدرس فيها  لمدرسةَ ا إنّ   -

 .جديد  الّذي اشتراه أبي  الحاسوبَ  لعلّ   -

 .ونمجتهدالتالميذ في قسمنا  جميعَ  ليت -

 .متسامحة  م  األ لكنّ يكسر األبناء بعض األواني،  -

 13تطبيق 

 بارد جدّا. الجو  جاء في النّشرة الجويّة أّن  -

 .إنسان  كأّن الببغاء عندما تتكلم  -

 نافعة.               األمطارَ إّن  -

 هُ خطير.مرضَ لعّل  -

 14تطبيق 

 لعّل الّسارَق يتوب إلى ربّه. -إّن هللاَ غفور  رحيم.             -

 هذه المدرسة جديدة لكّن الّساحةَ غيُر نظيفة. -

 15تطبيق 

 : من أخوات ) إّن(ليت

 : اسم )ليت( منصوب، و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرة.ينَ فلسط

 : خبر)ليت( مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة في آخره.مستقلّةً 

 (11الموضوع العاشر)

  11تطبيق 

 .المجتهدَ شّجع األب ابنَه  -

 .اللذيذةِ موِر تشتهر الّصحراء بالتّ  -

 .وسطَ األ: المغرَب الوسيطةِ تسّمى الجزائر في العصوِر  -

 .غزيرة  في فصل الشتاء تهطل أمطار   -



 

 

 

 12تطبيق 

 إلى جليد عندما تنخفض حرارته. السائلُ يتحّول الماُء  -

 في بالدنا. الّسياحيةِ تعتبر القنطرة من المدِن  -

 .خطيرةٍ يتّسبب غاز األنابيب في حوادث  -

 .نافعًاتعطينا أشجار الّزيتون زيتًا  -

 13تطبيق 

 اء الطفُل المؤدُّب.:  جفعل و فاعل و صفة مرفوعة

 : اشترى أبي ّسيارةً جديدةً.فعل وفاعل ومفعول به و صفة منصوبة

 :رف ّجر، واسم مجرور و صفة مجرورةفعل و فاعل و ح

 صليت في مسجٍد قريٍب.

 14تطبيق 

 فرَح األطفال بالعطلة الشتوية:

 : فعل ماض مبنّي على الفتح.فرحَ 

 ة الظاهرة في آخره.: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضماألطفالُ 

 : حرف جّر.بـ

 : اسم مجرور بالباء، و عالمة جّره الكسرة الظاهرة في آخره.العطلةِ 

 : صفة مجرورة، وعالمة جّرها الكسرة الظاهرة في آخرها.الشتويةِ  

 بِئْر ،  َسأَل  ،  لَُؤم.     15تطبيق 

 (12الموضوع الثاني عشر)

 11تطبيق 

 ملين.ج هدفينسّجل العب قلب الهجوم  -

 يصلّي المسلم خمس صلوات في اليوم. -

 .شرفتاننسكن في بيت فيه  -

 .األبوان هماأحّق النـاس بالكلمة الطيبة  -

 12تطبيق 

 إلى المدرسة خمسة أيام في األسبوع. التلميذانيذهب  -

                 .قّصتين جملتينتقرأ سلمى  -



 

 

 

 .لونينتكتب بعض الجرائد ب    -

 .طبقين لذيذينحّضرت أّمي  -

 13تطبيق 

 غرس الفالّح شجرتين صغيرتين.      

 ّي على الفتح.بن: فعل ماض مغرسَ 

 : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة في آخره.الفالّحُ 

 : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنـّى.شجرتين

 : صفة منصوبة، وعالمة نصبها الياء ألنها مثنـّى.صغيرتين

 14تطبيق 

 فارح       رحم       راحم    ب        ذائب        فرح     ذا

 15تطبيق 

 عطف       مانح       منح         نائم        نام      عاطف 

 (13الموضوع الثالث عشر)

 11تطبيق 

 في كّل األوقات. مبتسمةً تستقبل أّمي ضيوفها  -

 في ساحة العلم. منتظمينيصطّف التالميذ  -

 هذا اليوم. كاسفةً أشرقت الشمس  -

 عند مرض ولدهما. ُمتْعبَْينيسهر الوالدان  -

 12تطبيق 

 .منفرداأنام في غرفتي  -

 كلما تأّخرت. مسرعاأنطلق إلى المدرسة  -

 . عاريةً تظهر األشجار في فصل الشتاء  -

 .مستبشريناستقبل الفالحون فصل الخريف  -

 13تطبيق 

 .مكبّرين مّكةدخل الحجاج     

 وب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.: مفعول به منصمّكة

 جمع مذكر سالمحال منصوبة لـ )الحجاج(، وعالمة نصبها الياء ألنها  مكبّرين:



 

 

 

 14تطبيق 

 مرأة.     اِ حترم، اِ بتدائي، اِ سمي، اِ هي :  بهمزة وصلالكلمات المبدوءة 

 (14الموضوع الرابع عشر)

 11تطبيق 

 بابنّي.الكسول  ينجحَ قال األب لولده: لن  -

 صّحة معدتي. أحفظَ أمضغ الطعام جيدا كي  -

 عطلة الشتاء. تطولَ يتمنّى األطفال أن  -

  12تطبيق 

 عن الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدّد. أتأّخرَ لن  -

 من التالميذ المجتهدين. أكونَ أريد أن  -

 هللا في عمري. يطيلَ أطيع والدي كي  -

 13تطبيق 

 لن يظلَم هللاُ العبادَ.     

 أداة نصب :لن

 فعل مضارع منصوب بـ )لن(، و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.: يظلم

 : اسم الجاللة ، فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.هللا

 : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  في آخره.       العباد

 14تطبيق 

 مبدوء          شرب      مشروب    أ      سمح       مسموح              بد

 مغروس عرف      معروف            غرس      

 (15الموضوع الخامس عشر)

 11تطبيق 

 ال أقطع الطريق حتـّى ألتفت يمينا و شماال. -

 واجباتك المنزليّة. تهملْ قال معلمي: ال  -

 .يالثلوج في قريت تسقطْ مّر فصل الشتاء و لم  -

 -عليه الّسالم  -كتابا سماويا على صالح  هللا  يُنزلْ لم  -



 

 

 

 12تطبيق 

 .ة الجهاز الهضمياللقمة حتى تحافظ على صحّ  تكبّرْ ال  -

 إلى البحر منذ مدّة طويلة. أذهبْ لم  -

 األوراق مرميّة. تتركوانصحت زمالئي فقلت لهم : ال  -

 مثلنا. تلعبْ أخبرتني جدّتي أنّها في وقت الثورة لم  -

 13تطبيق 

 في قارعة الطريق. تلعبْ قال أبي : ال  -

 أحمد دروسه.         يراجعْ لم  -

 الّصالة في وقتها. ءعن أدا تتأّخرْ ال    -

 14تطبيق 

 .المنزلمن  أخرجالعاصفة، لذلك فلن  تهدألم        

 : فعل مضارع مجزوم  بـ )لم( و عالمة جزمه الّسكون الظاهر في آخره.تهدأْ 

 مة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.: فعل مضارع منصوب بـ )لن( وعالأخرجَ 

 : اسم مجرور بـ )من( و عالمة جّرة الكسرة الظاهرة في  آخره.المنزلِ 

 (16الموضوع الخامس عشر)

 11تطبيق 

 صديقتهّن سعاد في بيتها. الفتياتزارت  -

 و طاعتهّن. الوالداتلقد أوصانا هللا برحمة   -

 الفرنسّي. حتاللن االواتي حارباللّ  المجاهداتيحترم الجزائريون   -

 كما يحّب الذكور. البناتيحّب أبي   -

 12تطبيق 

 فحصا دقيقا لتالميذ القسم. الطبيباتأجرت   -      

 جميالت محاوالن إمساكها. فراشاتيطارد علي و أحمد   -      

 في أوقات غير مناسبة. الّزياراتبال أحرج الناس   -      

 13تطبيق 

 .مستواهنّ لتحسين  جديدات بتلميذاتجهد كبير للعناية بذل  ماتالمعلّ تحاول 



 

 

 

 (17الموضوع السابع عشر)

 11تطبيق 

 بعد األكل.  األسنانِ من النظافة غسل  -

 إذا لم يجد الماء. األرِض يموت نبات  -

 في الجامع الكبير. الجمعةِ أصلّي صالة  -

 ألبيها.  ا لّصباحِ تحّضر سلمى فطور -

 12تطبيق 

 .      المدينةِ لدي في سوق مع وا أتجّول  -

 .األلمِ من شدّة  ينمْ هذا المريض لم  -

 .الشرِّ ، فإّن الغضب مفتاح تغضبْ  قال الحكيم: ال  -

 13تطبيق 

  إلى الغد. اليومعمل  تؤّجلال 

 وعالمة جزمه السكون الظاهر في آخره.الناهية، فعل مضارع مجزوم بـ )ال(  :تؤّجلْ 
 عالمة جّرة الكسرة الظاهرة في آخره.: مضاف إليه مجرور، و اليومِ 

  14تطبيق 

 الجنة. فأدخلهنّ القرآن  حافظاتأكرم هللا        

 (18الموضوع األول)

 :11تطبيق 

 االسم الفعل الحرف 

حتّى، لم   

ِمن، في 

 الباء،الواو 

يسلم ، 

 ،كثرت

 غزا

اإلنسان، هذا، التلوث، اإلصابات، البيئة، 

، عمرانه،  األمراض، الخطيرة ، المزمنة

 األرض ، الفالحية، مجديا،احتالل،توازن،.

 12تطبيق 

 فعل مضارع فعل ماض

 يسلمَ  كثرت، غزا



 

 

 

 13تطبيق 

 صفة مفعول به فاعل فعل

الضمير   أنشأ

 المستتر)هو(

 الكثيرةَ  المصانعَ 

 14تطبيق 

                  هللاَ.يعبد اإلنساُن    -

 البيئةَ.يفسد التلّوُث   -

 51تطبيق 

              دّراجتَه. الولدُ أصلح  -

 على أفعاله القبيحة. المجرمُ ندم   -

 .قُبَْيَل شهر رمضان الخضر أسعارُ ارتفعت  -

 16تطبيق 

 اشترى األُب كبًشا سمينًا. : فعل و فاعل و مفعول به و صفة جملة تتكّون من :

 (11الموضوع الثاني)

 11تطبيق 

 مرفوعا.الفاعل دائما يكون  -

 منصوبا.به يكون دائما المفعول  -

 مجرورا.المضاف إليه يكون دائما  -

 12تطبيق 

 من النّص:  األفعال المضارعة

 (ثقل، يعود، يتعّرض، يحترم، يتّخذتأتي، تحزن، تهلك، تتلف، تسبّب، ت)   

 13تطبيق 

           تُتِْلُف الغاباِت الجميلةَ. :: فعل و فاعل و مفعول به و صفةجملة فعلية

 14تطبيق 

 تخّرُب البيوَت. جملتان: فعل و فاعل و مفعول به:    

 تدّمُر المصانَع.                                               



 

 

 

 15تطبيق 

 باألمراِض المعديِة.*   يصاب األطفاُل 

 بثوراٍت كثيرةٍ. *   قام الجزائريون

 إلى مساعدةٍ كبيرةٍ.*  احتاجت األم  

 16تطبيق 

 على مكافآت عديدة. حصل المجتهدُ  -

 من مناطق مختلفة. جاء الناسُ  -

 في القطب الشمالي. حصلت القّصةُ  -

 17تطبيق 

 فعل ، و فاعل، و مفعول به، و مضاف إليه، و حرف عطف،و اسم معطوف :

 تُثِْقُل كاهَل الفرِد و المجتمعِ.

 (21الموضوع الثالث)

 11تطبيق 

 

 

 

 

 

 12تطبيق 

 

 غزا بعمرانِِه األراضَي الفالحيةَ. -

 .غزا األراضَي الفالحيةَ بعمرانِهِ  -

 

حرف  

 جرّ 
 الّصفة الفاعل اسم مجرور الفعل

 كثرت  بـ  ، من

 تنطلق

 األمراض

 مصانع

 اإلصابات

 غازات

 الخطيرة

 كبيرة

 اسم مجرور حرف جرّ  صفة مفعول به فاعل فعل

 عمرانه بـ الفالحية األراضي )هو( غزا

 عمرانه بـ الفالحية األراضي )هو( غزا



 

 

 

 13تطبيق 

 فعل، و فاعل، و حرف جّر، و اسم مجرور ، و صفة: -

 .يتجّول ضياُء في الغابِة المجاورةِ   

 فعل، و فاعل، و مفعول به، و حرف جّر، و اسم مجرور: -

 .تحفظ  إسراُء القرآَن في الّصباحِ   

  فعل، و فاعل، و مضاف إليه: -

   .ركب زيد  دّراجةَ سهيلٍ           

 (21)الموضوع الرابع

  11تطبيق 

 .الواوأو األلف أو  الضّمةيكون الفاعل دائما مرفوعا، و عالمة رفعه:   - 21

 .الياءأو الفتحة يكون المفعول به دائما منصوبا، و عالمة نصبه:    - 20

 .الياءأو الكسرة المضاف إليه يكون دائما مجرورا ، و عالمة جّره :   -28

 12تطبيق 

 أمراضُ  فاعل

 تلّوثِ  اسم مجرور

 معدية   صفة

 تنتج فعل

 عن حرف جرّ 

 المياهِ  مضاف إليه

 تَْنتُُج عن تلّوِث المياِه أمراض  معدية .           - 20

 فعل، و فاعل، وصفة، و حرف جّر، و اسم مجرور، و مضاف إليه.  - 28   

 .تنتج أمراض  معدية  عن تلّوِث المياهِ       

 13تطبيق 

 سين هي:الجملة التي بين قو -

 (عديدةً بدخان المصانع أمراًضا  الملوثُ يّسبب الهواُء )

 ، عديدةً. الصفتان هما: الملّوثُ  -

 .يّسبب الهواُء أمراًضا فعل و فاعل و مفعول به :    -



 

 

 

 14تطبيق 
 فعل، و مفعول به، و مضاف إليه، و فاعل، و صفة : -

 .نال المرتبةَ األولى التلميذُ المجتهدُ      

 عل، و صفة، و مفعول به، و مضاف إليه:فعل ، و فا -

 .اكتشف الطبيُب الباحُث دواَء المرِض      

 (22الموضوع الخامس)

  11تطبيق 

 فعل، و فاعل مفرد، و مفعول به مثنّى: -

 .صام ضراُر يومين     

 فعل، و فاعل جمع مذّكر سالم، و حرف جّر، و اسم مجرور: -

 .انتصر المسلمون في الحربِ      

 عل مثنّى، و مفعول به مثنّى:فعل، و فا -

 .حّضرت البنتان كعكتين     

 12تطبيق 

 فعل، و فاعل، و مضاف إليه، وحرف جّر، واسم مجرور. تتكون الجملة من: - 1

 يزداد جرياُن الدِّم في العروِق. الشكل: -0

 13تطبيق 

 اسم مجرور حرف جر مضاف إليه فاعل فعل

 العروق في الدم جريان يزداد

 الهواء لـ الرئتين امتصاص يتضاعف

 14تطبيق 

 حرف عطف، و فعل، و فاعل، و مفعول به، و حرف عطف، واسم معطوف.

 .فيكتسب الجسُم حيويةً و نشاًطا    

 15تطبيق 

 مختلفة (. أنواع  البدنيةُ  الرياضةُ ال يوجد فاعل في جملة )  - 1

 نوع هذه الجملة اسمية ؛ ألنها تبدأ باسم.   - 0

  
 

 صفة خبر فةص مبتدأ -8

 مختلفة   أنواع  البدنيةُ  الرياضةُ 
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 21 ................................: الغايـة من تدريـس قواعد النحـو..............................ثانيـا
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 أنواع من التمارين تندرج تحت نشاط اإلعراب -7-8
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 منصوص الكفاءات المستهدفة ومؤشراتها للدرس التطبيقي -1

 )الصفة و الموصوف ( قائمة ضبط المعرفة النحوية للدرس التطبيقي -0

 التمارين النحوية المقترحة للدرس التطبيقي. -8
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 90 ................................. : حل التطبيقات و التدريبات النحوية و اللغوية األساسيةتاسعا

 
 



 

 

 

 هذا الكتاب

 

  يقدّم لألستاذ و ولي التلميذ المعرفة الضرورية عن النحو العربي و منهجية تدريس

 .القواعد النحوية في التعليمين االبتدائي و المتوسط

 م نشاط اإلعراب و كيفيته، و ما هي أنواع التمارين النحوية التي يوّضح مفهو

 . تندرج تحت نشاط اإلعراب

  من دروس النحو )الصفة أو النعت( مجموعة من المالحق المفيدة لدرس  يقترح. 

 أساسيا لفهم القواعد النحوية و توظيفها،  تطبيقا و تدريبا  نحويا  14 لتلميذيقدّم ل

 .حلولها المفصلةمع 

 


